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Rare jaren 
paul s c hn a bel

De millenniumbug, daar waren we bang voor bij de jaarwisseling van 1999 naar 2000. 
Verder leek er weinig te vrezen. Integendeel, de Sovjet-Unie was Rusland en een stuk 
kleiner geworden, de markteconomie bracht de wereld ongekende groeicijfers en tege-
lijkertijd waren overal ‘progressive leaders’ aan het bewind. Nederland was met zijn 
poldermodel even het breed bewonderde bewijs dat de combinatie van welvaart en 
welzijn voor bijna heel de bevolking mogelijk was. Het einde van de geschiedenis als 
een eindeloze reeks confl icten en oorlogen leek nabij en Nederland was nu echt bijna 
klaar. De euro als symbool van Europa’s groeiende eenheid werd enthousiast begroet.
Met de euro is het nog goed gekomen, maar verder is het eerste decennium van het 
nieuwe millennium toch heel anders verlopen dan tien jaar geleden gedacht, verwacht 
en zeker gehoopt werd. Dat geldt voor de wereld en het geldt ook voor Nederland. Het 
geldt in het bijzonder ook voor Nederland schreef ik bijna, maar dat is toch alleen maar 
waar voor wie echt denkt dat zich hier de navel van de wereld bevindt en dat dus ook 
alle ogen daar op gericht zouden moeten zijn. Natuurlijk, twee recessies, twee politieke 
moorden, vijf kabinett en en een hoop onrust en ongenoegen in de samenleving zijn 
wat veel voor een land waar, zoals de ambassadeur van een groot land tegen mij zei 

‘nooit iets gebeurt en je dus alleen naar toe wilt als je tegen je pensionering aan zit of 
nog kleine kinderen hebt’. Achteraf ging hij meer dan tevreden weg, er was tenminste 
regelmatig nieuws te melden geweest. 
Rare jaren waren het. Er zijn al veel pogingen gedaan tot een analyse te komen van 
wat er nu precies waarom en wanneer veranderde. Ligt het begin toch op de beurs met 
Nina ‘thumbs up’ Brink als icoon van de ict-hausse, die kort daarna overging in de 
dotcomcrisis? Heeft  het misschien toch ook te maken met het verloren raken van de 
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principes van solidariteit, gematigdheid en verantwoordelijkheid in een samenleving 
waarin individualisme en hedonisme de toon zetten? Is dat weer het gevolg geweest 
van de commercialisering van de media en de wil overal te zoeken naar de mogelijk-
heden van marktwerking? Hebben overheid en politiek niet te lang de ogen gesloten 
gehouden voor het groeiende ressentiment bij de groepen in de samenleving, die zich 
vooral tekort gedaan hebben gevoeld en bovendien belast met de komst van honderd-
duizenden vreemdelingen als juist hun buren? Is na het wegvallen van de dreiging 
van het communisme een nieuw gevaar ontdekt in het moslimfundamentalisme en 
de sluipende ‘islamisering’ van Europa? Beginnen we nu pas te beseffen dat het echte 
probleem in de komende jaren niet politiek of economisch zal zijn, maar ecologisch? 
Het klimaat verandert door ons toedoen en door het gebruik van fossiele brandstoffen, 
waarvan de beste – olie en gas – ook opraken voor er voldoende alternatieve bronnen 
van energie beschikbaar zullen zijn. 
Het zijn soms typisch op de Nederlandse situatie betrekking hebbende vragen, maar 
vaak toch ook vragen die zich op wereldniveau voordoen. Nederland kan zich daar 
niet aan onttrekken, al is de wens dat wel te doen zeker een element van betekenis 
geworden in het Nederlandse politieke leven. Net als in veel andere Europese landen 
is het nationale element meer van betekenis geworden in de politiek. De rationaliteit 
die het proces van de Europese eenwording op economisch gebied stuurt, vindt zelfs 
een steeds sterkere tegenspeler in een emotie die meer nog dan het nationale belang 
het behoud van de nationale identiteit hoog in het vaandel voert. Heel weinig Neder-
landers menen serieus dat het beter zou zijn de Europese Unie te verlaten, maar het 
idee van een Europese grondwet riekt toch te veel naar een ongewenste verandering 
van identiteit. Oranje is de kleur van het volk geworden en juist in internationaal kader 
hullen Nederlanders zich bij voorkeur in oranje om zich heel duidelijk van de anderen 
te onderscheiden en de gemeenschappelijke identiteit te vieren. Daarbij moet niet ver-
geten worden dat pas door en na de Tweede Wereldoorlog de Nederlanders zich bewust 
zijn geworden samen niet alleen een, maar juist ook één natie te vormen. Naarmate de 
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ruimtelijke grenzen minder betekenis krijgen, wordt de behoefte aan onderscheid en 
onderlinge binding juist groter.
De bedreiging komt van buiten, maar ook van binnen, en dan wel juist van degenen 
die door hun maatschappelijke positie en politieke mandaat bij uitstek in staat moeten 
zijn zich tegen mogelijke bedreigingen van buiten te weer te stellen. Kosmopolitisch 
en universalistisch ingesteld als zij zijn, doen zij dat echter niet en diskwalificeren 
zich daarmee als ‘naïef’. Zij worden dan ook niet meer gezien als een voorhoede, maar 
als een geïsoleerde en wereldvreemde elite. Van buiten komt de bedreiging in eerste 
instantie van de migranten, die het ‘niet-westers allochtone’ deel van de bevolking in 
veertig jaar van 1 tot 11% heeft gebracht. In de drie grootste steden behoort de helft of 
meer van de jongeren tot de tweede generatie migranten. Drie aspecten zijn het poli-
tieke debat gaan bepalen. Allereerst de bestrijding op lokaal niveau van hinder, overlast 
en criminaliteit van jonge mannen van vooral Marokkaanse en Antilliaanse herkomst. 
Op nationaal niveau woedt vooral een discussie over de ruimte voor opvattingen en 
praktijken die strijdig worden geacht met wat in Nederland als geaccepteerd geldt. Dat 
geldt eens te meer als er ook, vooral door moslims, pogingen worden gedaan de eigen 
opvattingen over bijvoorbeeld de positie van de vrouw of de acceptatie van homosek-
sualiteit kracht van norm te geven, ook voor anderen dan moslims. Maatschappelijk 
wordt vooral de slechte integratie en daarmee samenhangend de hoge afhankelijkheid 
van de voorzieningen van de verzorgingsstaat als een groot probleem gezien. Van hun 
kant zijn de migranten en hun kinderen vooral bezorgd over het gebrek aan waardering 
voor hun inspanningen deel uit te gaan maken van de nieuwe samenleving. Vooral 
voor wie succesvol is in de nieuwe samenleving is dat moeilijk te verdragen. Men voelt 
zich meer dan in het verleden gediscrimineerd.
Wie nu meestal gezien wordt als het ‘kortste lontje,’ heeft zelf vaak veel meer het gevoel 
aan het ‘kortste eind’ te trekken. Er is niet alleen bezorgdheid over de mogelijkheid 
dat anderen profiteren van wat de Nederlandse samenleving voor zichzelf heeft opge-
bouwd, maar vooral ook zekerheid dat dit is wat er werkelijk aan de hand is. Dat maakt 



r a r e j a r en

8

boos, en dat is het gevoel dat in het Nederlandse politieke en maatschappelijke leven 
is gaan overheersen. De ‘gewone hardwerkende Nederlander’ ziet de vruchten van zijn 
harde werken worden verkwanseld en moet bovendien vrezen dat zijn kinderen het 
straks minder goed zullen hebben dan hijzelf. Er zijn dan minder zekerheden, er moet 
harder voor misschien minder geld worden gewerkt en de concurrentie, nationaal 
en internationaal, wordt steeds groter. Grote bedrijven, lang de trots van Nederland, 
worden overgenomen (klm, daf, abn amro, Océ), vallen om (Fortis, dsb), verdwijnen 
(Fokker), blijken zich te mooi te hebben voorgedaan (Ahold, Shell) of moeten hun acti-
viteiten sterk inkrimpen (ing). Rotterdam is niet langer de grootste haven van de wereld 
en aan de Zuidas van Amsterdam zal nooit het financiële wereldcentrum ontstaan dat 
in 2000 nog zo’n realistisch perspectief leek.
Wie dit rijtje ziet, moet haast wel denken dat Nederland aan de bedelstaf is geraakt. 
Dat is helemaal niet het geval. In 2000 hadden we het economisch beste jaar uit onze 
duizendjarige geschiedenis. 2008 heeft dat nog overtroffen. Nog nooit waren er zoveel 
mensen aan het werk en als de kredietcrisis er niet was geweest, zou ook het overschot 
op de begroting een recordcijfer hebben bereikt. In de afgelopen tien jaar is de Neder-
lander er gemiddeld vooral op vooruit gegaan. De armoede liep verder terug, de inko-
mens en vermogens groeiden snel, meer jongeren volgden hoger onderwijs en meer 
mensen woonden in een beter huis met ook een nog betere auto voor de deur. Per-
soonlijk gaat het de meeste mensen ook nu nog goed en dat zeggen ze ook zelf. Meer 
dan 80% geeft aan ook gelukkig tot zeer gelukkig te zijn. Het geluk strekt zich verder uit 
dan het leven thuis. Ook met het werk en de baas, de sociale contacten, het inkomen, 
de vriendenkring, het huis en de buurt zeggen de meeste Nederlanders zeer tevreden 
te zijn. De tevredenheid wordt al minder als men naar de samenleving als geheel kijkt 
en nog minder als om een oordeel over de politiek gevraagd wordt. Niettemin, terwijl 
het geluksbeeld van het persoonlijke leven zeer constant blijkt, varieert het oordeel 
over politiek en overheid sterk over de tijd. Meteen na het ontstaan van de kredietcrisis 
nam het vertrouwen in de overheid sterk toe en het snelle optreden van de minister van 
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Financiën werd eind van dat jaar beloond met de eretitel ‘beste politicus van het jaar’. 
‘Modern conservatief’, zo kan de positie van de Nederlander op de grens van het nieuwe 
decennium gekarakteriseerd worden. Steeds zichtbaarder wordt hoezeer de Nederlan-
der verbonden is geraakt met de grote prestaties van de tweede helft van de twintigste 
eeuw: Nederland als natiestaat, Nederland als verzorgingsstaat en Nederland als land 
van de persoonlijke vrijheid. Vanuit het heden gezien betekent dat steeds om een blik 
over de schouder. Een verlangende blik naar de jaren vijftig en zestig, toen Nederland 
nog één en onverdeeld was en het land ook nog niet met ongenode anderen gedeeld 
hoefde te worden. In deze jaren werd ook de verzorgingsstaat en het systeem van soci-
ale zekerheid opgebouwd, dat in de decennia daarna steeds verder ingeperkt is. In de 
jaren zestig en zeventig bevrijdde Nederland zich van de knellende banden van burger-
lijke en kerkelijke tradities en vond het zichzelf als een modern en liberaal land terug 
met een grote en breed gedragen vrijheid het leven naar eigen smaak vorm te geven en 
daar ook getuigenis van af te leggen. 
Al deze verworvenheden ziet men nu als bedreigd, ten dele zelfs door de partijen en de 
groepen die zich eerder voor de verwerkelijking van het moderne Nederland hadden 
ingezet. Nieuwe partijen hebben het behoud van het verworvene nu hoog in het vaan-
del staan. De accenten liggen verschillend, bij de sp staat het behoud van de sociale 
zekerheid voorop, bij de pvv de strijd tegen iedere aantasting van de persoonlijke vrij-
heid. Beide partijen zijn sterk nationaal georiënteerd. Ze kunnen als ‘conservatief’ wor-
den beschouwd omdat ze allebei gericht zijn op het behoud van wat het verleden aan 
waardevols heeft voortgebracht, ze zijn tegelijkertijd ook ‘modern’ omdat het de pres-
taties zijn die Nederland juist tot een bij uitstek modern land hebben gemaakt. De inte-
ressante vraag is natuurlijk of de veranderingen in de regelgeving tot nu toe – of ook 
de maatschappelijke discussie daarover – het moderne karakter van het land werkelijk 
bedreigen. In ieder geval wordt het door veel mensen wel zo gevoeld en dat bepaalt het 
politieke discours. 
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Van een land waar alles met verkleinwoorden tot onschuldige proporties wordt terug-
gebracht, is Nederland nu vooral een land van hyperbolen geworden. In het debat en 
in de media wordt alles groter en vooral intenser en heftiger gemaakt. Pim Fortuyn 
zette met een goed gevoel voor het veranderende tijdsgewricht de toon door over de 

‘puinhopen’ van Paars te spreken waar in andere landen nog nauwelijks een probleem 
zou worden waargenomen. Politici worden nu heel snel ‘woedend’ en zijn het nog 
sneller ‘spuugzat’. Wie een andere overtuiging is toegedaan, is ‘knettergek’ of ‘tuig van 
de richel’. Grote woorden en stevige krachttermen zijn steeds gewoner geworden. De 
alomtegenwoordigheid van het beeld op plekken waar ‘nieuws’ is, versterkt de bur-
ger nog verder in zijn opvallend constante overtuiging dat het met het land eerder de 
slechte dan de goede kant uitgaat. Het wordt slechter in plaats van beter en er is ook 
weinig geloof in verbetering, want de criticaster kan op meer steun rekenen dan de 

‘piecemeal engineer’ die probeert er het beste van te maken. Dat is misschien ook wel 
zelf een deel van het probleem: in veel gevallen betekent verandering in een samenle-
ving als de Nederlandse vooral het verbeteren van wat al goed loopt en het herstellen 
van wat er fout is gegaan of dreigt te gaan. Zelfs in de kredietcrisis is dat laatste de 
kern, wel de zeer kostbare kern, van de overheidsmaatregelen geweest. Nuttig en nodig, 
maar niet erg inspirerend. 

Bij het begin van de tweede decade van de eenentwintigste eeuw biedt het nieuwjaars-
boekje van het scp een reeks bijdragen die elk op een eigen wijze een beeld geven van 
wat veranderde en hetzelfde bleef in de afgelopen tien jaar. Het zijn niet per definitie 
de grote onderwerpen van deze tijd die aan bod komen. Iedere collega heeft zijn eigen 
keuze gemaakt uit de onderwerpen waar hij of zij zelf mee bezig is, vaak tevoren nog 
niet wetend of het beeld dat naar voren zou komen vooral door verandering of juist 
door continuïteit getekend zou worden. We bieden al deze columnachtige bijdragen 
graag aan bij wijze van afsluiting van een tijd dat horen en zien ons verging.
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Y2K = Y1K
joep de h a r t 

Om de tekenen des tijds te duiden hebben wij een Lidewij Edelkoort en Adjiedj Bakas, 
de gebroeders Robbert en Rudolf Das, een Peter Schwartz, en niet te vergeten John 
Naisbitt  en Faith Popcorn. Maar lang daarvoor waren er al een bisschop Eusebius (ca. 
260-339), die uitgaande van de door hem berekende scheppingsdatum in 5199 v. Chr. 
het einde der tijden kon bepalen op even na 800, en andere computisten, zoals de 
kluizenaar Marianus Scotus (1028-1082), die in zijn populaire Chronicon universale de 
wereldgeschiedenis sinds de Schepping tot aan 1082 van een gefaseerde en gedetail-
leerde indeling voorzag en daarbij ook zijn eigen wapenfeiten niet vergat. Verschillen 
zijn er vanzelfsprekend ook. Onder futurologen van rond het vorige millennium vorm-
den millennialisten en chiliasten het luidruchtigste gezelschap en die waren bevangen 
door nog heel wat apocalyptischer visioenen dan hun hedendaagse nazaten. Toen was 
er, uiteraard bij de kleine bovenlaag van intellectuelen en vorsten die weet had van de 
christelijke jaartelling en daarmee van de millenniumpassage, veel opluchting toen 
het jaar onzes Heren 1000 passeerde zonder kosmische omwentelingen, scheiding van 
schapen en bokken, aanbreken van de eindtijd of komst van de Antichrist (bijv. Landes 
et al. 2003). Bij de hedendaagse trendwatchers is geen sprake van een eindpunt in de 
geschiedenis en het gaat er bij hen niet zo theologisch en nerveus aan toe, maar toch: 
vaak nauwelijks minder apodictisch. 
Heel stellig zijn de meesten over wat wel wordt aangeduid als de individualisering: het 
proces waarbij de enkeling steeds meer tot knooppunt van zijn denken en handelen 
en tot integratiecentrum van zijn sociale betrekkingen wordt. Zij staan daarin bepaald 
niet alleen. In de jaren sinds 2000 werd de zorg om de teloorgang van de sociale cohe-
sie van het daaraan voorafgaande decennium een speerpunt van overheidsbeleid, via 
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onder andere het regeerakkoord van het huidige kabinet en de invoering van de Wmo. 
De aandacht voor individualisering is een pendant van het streven naar meer sociale 
betrokkenheid en samenhang. In de publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau fi gureert het begrip sinds de jaren tachtig als een centrale notie waarmee een 
aantal ontwikkelingen in de samenleving kernachtig op één noemer worden gebracht. 
Op levensbeschouwelijk gebied komen veel verschuivingen – die tot voor kort gemeen-
zaam werden samengevat met secularisatie – op de keper beschouwd eerder neer op 
een individualisering van religie en spiritualiteit. Behalve een hoog percentage buiten-
kerkelijken is een groot aantal levensbeschouwelijke zoekers en knutselaars typerend 
voor Noordwest Europa of het moderne Nederland. Die stellen een eigen melange 
samen uit de voorraad collectieve symbolen, rituelen, tradities en wijsheidsleren (vgl. 
o.a. Schnabel 1982; Heelas 2008).
De individualiseringsgedachte is geen creatio ex nihilo, maar kent een lange en gevari-
eerde voorgeschiedenis, waarbij de gedachten meestal uitgaan naar vijft iende eeuwse 
Italiaanse humanisten, geleerden en kunstenaars. Daar ontstond volgens de invloed-
rijke Zwitserse cultuurhistoricus Jacob Burckhardt een politiek klimaat waarin het indi-
vidualisme kon opbloeien, als een plant die plotseling in het zonlicht werd geplaatst 
(Burckhardt 1925 [1860]: 88 e.v.). Het is een onderschatt ing van de ontwikkelingen 
vanaf ongeveer 1000 tot aan de Renaissance van de twaalfde eeuw. Een groeiende aan-
dacht voor het individu en zijn persoonlijke eigenschappen, behoeft en en strevingen 
behoorde tot de megatrends van die dagen. Elementen van individualisering – vooral 
rondom het ethos of de levenshouding die er deel van uitmaakt – krijgen vorm vanaf 
de vorige millenniumwisseling en komen in de tweeënhalve eeuw erna tot volle was-
dom, zij het voornamelijk onder de maatschappelijke en theologische elite en beleefd 
in religieuze vormen – dat wel. Tot die elementen behoren een individueel geloof en 
zelfk ennis als een weg naar God: elk individu streefde voortaan op zijn eigen wijze naar 
religieus heil en de verlossing kreeg een individuele betekenis. Een groeiende wens tot 
zelfexpressie komt ook naar voren uit de toename tussen 1050 en 1200 van individuele 
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interpretaties van de evangeliën. In de nieuwe spirituele psychologie werd de ‘naar 
God gerichte beweging van de ziel’ uiteindelijk geacht van mens tot mens te verschillen 
(Morris 1972: 76 e.v.; Benton 1982).
In de aanloop naar het jaar 2000 werd druk gespeculeerd over het Y2k probleem ofwel 
de millennium bug, waarbij Y staat voor jaar (Year) en k voor kilo (duizendvoud). Met 
de seculariseringvoorspellingen lijkt iets vergelijkbaars aan de hand als met de ver-
wachte millenniumbug. Groots aangekondigd en beschouwd als onvermijdelijk en 
wereldomspannend, maar bij nader inzien toch wat futloos weggesist als vuurwerk dat 
te lang in de regen heeft gelegen. Voorlopig blijkt de ondergang van religie vooral neer 
te komen op religieuze individualisering – en wat die laatste betreft, valt een parallel 
te trekken met de eerste eeuwen na de vorige duizend-jaarwende. De ideeën van de 
dissidente kerkgeleerde Pierre Abélard (ofwel Petrus Abaelardus, 1079-1142) bijvoor-
beeld over het individuele geweten en persoonlijke verlossing en zijn afwijzing van de 
realiteit van universalia, de groeiende nadruk – naarmate we de twaalfde eeuw naderen 

– op zelfkennis, zelfreflectie en zelfexploratie in de werken van auteurs als Willem van 
St.-Thierry (ca. 1075-1148) en de bisschop van Chartres Johannes van Salisbury (1120-
1180) of de cisterciënzer theologie (sinds 1098): ze kregen vorm in een heel andere cul-
turele wereld, maar klinken toch vaak verrassend modern. Vanaf de vroege elfde eeuw 
duiken ze ook op in preken, lyrische poëzie en hymnen – steeds vaker geformuleerd in 
de eerste persoon – en zijn ze bijvoorbeeld eveneens terug te vinden in de nadruk op de 
regelmatige (in plaats van incidentele), individuele biecht, waarbij voortaan ook spijt 
en berouw en daarmee besef van persoonlijke verantwoordelijkheid werd gevraagd 
(Beck 2008, 140: ‘In der Beichte wird die Erzählform des reflexiven Ich geboren’). Ze 
lijken erop wijzen dat de verinnerlijking van de spirituele beleving en de popularisering 
van zelfonderzoek niet tot een kleine elite bleef beperkt, maar zich ging manifesteren 
in bredere maatschappelijke lagen. 
Trendwatching is al zo oud als bespiegelingen over de samenleving, voor veel elemen-
ten van de huidige religieuze individualisering, voor zelfbewustzijn en zelfexpressie 
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werd de basis gelegd in de tweeënhalve eeuw sinds de vorige millenniumwisseling. 
Natuurlijk waren er voorlopers, bovenal was er Augustinus (354-430), de eerste grote 
verkenner van de innerlijke ruimte via een grondige introspectie en de benadrukker 
van de eigen verantwoordelijkheid (‘Ikzelf – niet het noodlot, geluk of de duivel’  1), 
die het model voor mensen als Abélard leverde. En wat de tijd nadien betreft, wil het 
bovenstaande geen rechtlijnige en uniforme ontwikkeling suggereren. Dat zou een 
wel erg gesimplificeerde voorstelling van zaken zijn. Van een onstuitbare ontwikkeling 
die via de Renaissance, de Reformatie en de Romantiek tenslotte culmineerde in het 
moderne individualisme is geen sprake geweest. Wel van periodes van opgang en neer-
gang van dit gedachtegoed, van een teruggrijpen op eerdere denkbeelden, van aanpas-
sing en het met hernieuwd elan eraan vorm geven in nieuwe culturele contexten. 
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Weer een misdaadparadox
k a r in w i t t eb r o o d en lo nnek e va n n o i je

‘De criminaliteit in Nederland daalt al jaren. Toch voelt een meerderheid van de bevol-
king zich onveiliger dan tien jaar geleden. Hoe kan dat?’ Met deze vraagstelling opende 
nrc weekblad onlangs een artikel, getiteld ‘De misdaadparadox’, over de ontwikkeling 
van de criminaliteit in Nederland (14-20 november 2009). De vraagstelling in de nrc is 
interessant omdat de geconstateerde paradox eigenlijk niet bestaat, maar wel zo wordt 
beleefd. De paradox zit hem namelijk niet in de discrepantie tussen de ontwikkeling 
van de feitelijke criminaliteit en de ontwikkeling van het gevoel van onveiligheid, maar 
in de discrepantie tussen de feitelijke afname van de criminaliteit en het idee dat dit 
niet zo is.

Sinds 2002 is in Nederland de criminaliteit onafgebroken gedaald, zowel volgens bur-
gers die zijn ondervraagd over hun slachtoff erervaringen als volgens de politie die het 
aantal hun bekende misdrijven registreert (Van Noije 2009). De ontwikkelingen ver-
schillen enigszins naar type delict. De sterkste daling zien we bij de vermogensdelicten, 
maar ook het aantal moorden is bijvoorbeeld sterk afgenomen. De algemene crimina-
liteitsdaling is niet typisch Nederlands; ook in veel andere westerse landen vindt een 
dergelijke daling plaats, waarbij vooral de sterkte van de daling en het moment waarop 
deze optreedt, verschillen. In de Verenigde Staten was de daling het eerst zichtbaar 
(halverwege jaren negentig), is deze het sterkst en geldt deze voor een breed scala aan 
misdrijven.
Ook zien we dat de onveiligheidsgevoelens in Nederland afnemen. Op de vraag: ‘Voelt u 
zich weleens onveilig’ geeft  namelijk een steeds kleinere minderheid van de bevolking 
aan dat zij zich onveilig voelt: sinds 1999 zien we een daling van 31% naar 20% in 2008. 
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Hiervan voelde 6% zich in 1999 nog vaak onveilig, terwijl dat in 2008 3% is.
Zowel de feitelijke criminaliteit als de mate waarin de Nederlandse bevolking zich 
onveilig voelt, lopen dus al een flink aantal jaren synchroon en op dit punt is er dus 
eigenlijk geen sprake van een paradox. Aan de andere kant zien we wel dat er in de 
samenleving een breed gedragen idee bestaat dat de criminaliteit toeneemt en dat 
mensen zich steeds onveiliger voelen.
We zien dit beeld allereerst terug onder de bevolking. Een ruime meerderheid denkt 
dat de criminaliteit de laatste jaren is toegenomen (Van Noije 2009). Mensen denken 
dus dat Nederland steeds onveiliger wordt, maar zelf voelen ze zich blijkbaar niet steeds 
onveiliger. Wat deze bevinding nog eens extra paradoxaal maakt, is dat Nederlanders 
zich persoonlijk relatief veilig voelen (18%), terwijl ze criminaliteit juist bijzonder 
vaak noemen als een belangrijk thema (26%). In andere westerse landen voelt gemid-
deld 27% zich veilig en noemt 16% criminaliteit als belangrijk thema (Van Noije 2009). 
Nederlanders zijn dus vooral bezorgd over criminaliteit als maatschappelijk probleem. 
De conclusie van Paul Schnabel in het Sociaal en Cultureel Rapport van 2004 ‘met mij 
gaat het goed, met ons gaat het slecht’, lijkt dus ook hier op te gaan.
Niet alleen het publiek heeft het beeld dat het slechter gaat met de veiligheid, ook 
onder volksvertegenwoordigers zien we dit terug. Het spoeddebat van 20 mei 2009 
aangevraagd door pvv, sp en vvd naar aanleiding van de plannen van staatssecreta-
ris Albayrak om acht gevangenissen te sluiten, is hier een mooi voorbeeld van (tk 
2008/2009). Sommige Kamerleden twijfelen aan de cijfers over de dalende criminaliteit. 
De heer Teeven zou eigenlijk tegen de staatssecretaris willen zeggen: ‘Dream on baby, 
blijf vooral in je eigen sprookjeswereld geloven en kijk niet naar de werkelijkheid.’ Ook 
mevrouw Verdonk gelooft de cijfers niet: ‘Hoe kan het zijn dat het onveiligheidsgevoel 
onder de burgers toeneemt en de staatssecretaris hier een mooiweerverhaal houdt over 
gedaalde criminaliteitscijfers? Wie houdt wie voor de gek? De staatssecretaris, volgens 
mij. De staatssecretaris die de burgers bedondert met gemanipuleerde statistieken, een 
schoolvoorbeeld van regentenmentaliteit.’ Opvallend is overigens dat de cijfers die wij-
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zen op een afname van criminaliteit in twijfel worden getrokken, terwijl de cijfers die 
een recente stijging in het aantal overvallen laten zien wel voor waar worden aangeno-
men en regelmatig in het debat worden aangehaald.

Hoe kan het dat Nederland in deze paradoxale positie verkeert? Twee ontwikkelingen 
die tekenend zijn voor het afgelopen decennium dragen naar ons idee bij aan het hui-
dige opinieklimaat over criminaliteit en de ontwikkeling daarin.
Vanaf 2002 is het, in navolging van Fortuyn, in de mode geraakt om van je hart geen 
moordkuil te maken en standpunten luid kenbaar te maken. Vooral parlementariërs 
strijden om het hardst wie zich het best kan inleven in de stemming onder de bevol-
king en wie deze het meest onomfloerst kan verwoorden. Het terrein van de crimina-
liteit blijkt hiervoor uitermate geschikt. We zien dit terug in de vele spoeddebatten in 
de Tweede Kamer, die vaak zijn ingegeven door incidenten. Zo zijn er in 2008 en 2009 
spoeddebatten aangevraagd over overlast door Marokkaanse jongeren in de Goudse 
wijk Oosterwei, over een ontsnapte tbs’er en over een Marokkaanse Amsterdammer uit 
Slotervaart die vanwege administratieve fouten van de ind niet kan worden uitgezet. 
Eerder concludeerde de rmo (2006) al dat Tweede Kamerleden het veiligheidsrisico van 
het tbs-systeem ernstig overdreven in reactie op enkele ontsnapte tbs’ers. Tekenend is 
dat de Tweede Kamer de dominantie van incidentenpolitiek zelf erkent en betreurt (tk 
2009). De hoge toon waarop zulke debatten worden gevoerd, doet onvermijdelijk veel 
stof opwaaien, in de media, en dus ook onder burgers. 
Daarnaast is het veiligheidsbeleid zich sinds het begin van deze eeuw sterk gaan richten 
op gevoelens van onveiligheid. Niet alleen de feitelijke criminaliteit moet afnemen, maar 
ook de onveiligheidsbeleving (tk 2002/2003, tk 2007/2008). Het formuleren van een 
beleidsdoelstelling om gevoelens te veranderen is redelijk uniek: er zijn weinig andere 
terreinen waarop dit gebeurt en ook in andere landen komt dit nauwelijks voor. Neder-
land zet bovendien maatregelen in die primair bedoeld zijn om de veiligheidsbeleving 
te beïnvloeden en waar een afname in de feitelijke onveiligheid van ondergeschikt 
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belang is (een voorbeeld is de Toolkit onveiligheidsgevoelens). Hier is mogelijk sprake 
van een placebo-effect (Wittebrood 2008). Daarnaast zijn vraagtekens te plaatsen bij 
de keuze van de gevoelens zelf. Beleidsmakers richten zich inhoudelijk vooral op de 
angst voor persoonlijk slachtofferschap onder burgers, maar daar zit het probleem niet. 
Nederlanders worstelen veel meer met een breder maatschappelijk onbehagen, dat 

– behalve bezorgdheid over criminaliteit – ook ongerustheid over overlast en verloede-
ring, de teloorgang van respectvolle omgangsvormen, immigratie, en – zeker recent 

– economische onzekerheid omvat. 

De paradox tussen het feit dat de criminaliteit afneemt en het idee dat dit niet zo is, is 
zo bezien weinig verrassend. De bevolking maakt zich zorgen, politici lopen zich het 
vuur uit de sloffen om niet van onverschilligheid of passiviteit beticht te worden, de 
media houden het vuurtje gaande en stoken het zo nu en dan verder op. Wie houdt wie 
voor de gek, om de woorden van mevrouw Verdonk maar eens te herhalen. 
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Life is like a box of… raisins 
pegg y s c h y ns

Het afgelopen decennium hoefde je maar een tijdschrift  uit de winkelschappen te 
halen of een krant open te slaan en de term mindfulness sprong je tegemoet. Populaire 
tijdschrift en zoals Psychologie Magazine, Happinez, Viva of Flair, maar ook serieuze kranten 
zoals de Volkskrant, Trouw en nrc.next wijdden er allemaal aandacht aan met lokkende 
titels zoals: ‘Hoe rust te vinden in een onrustige wereld?’, ‘Vind je eigen innerlijke zelf’, 
‘Bang voor burnout: mediteer!’ Het is blijkbaar ‘in’ om naar binnen te keren, omgeven 
als we zijn door een buitenwereld die niet meer de zekerheden van vroeger biedt en die 
daarnaast ook veel drukker is geworden dan in het verleden; met alle gemultitask zou je 
bijna niet meer toekomen aan jezelf.
Mediteren – het hoofdbestanddeel van mindfulness – is natuurlijk niks nieuws, maar 
de vorm en mate waarin het de afgelopen jaren een breder Nederlands publiek heeft  
weten te bereiken is wel nieuw te noemen. Niet alleen de aandacht in de media is toe-
genomen. Door heel het land schieten mindfulnesscursussen als paddestoelen uit de 
grond, voor de meest uiteenlopende doelgroepen als  kinderen, managers, verpleeg-
kundigen en gedetineerden,1 en ook vanuit de wetenschap is er groeiende aandacht. 
Onlangs is in Nijmegen het op spirituele leest geschoeide Han Fortmann Centrum 
omgedoopt tot Centrum voor Mindfulness. De naamsverandering blijkt een bewuste 
keuze om een grotere verankering in de wetenschap te krijgen (Munnichs 2008). 
Waar komt mindfulness vandaan en wat houdt het in? De term mindfulness wordt 
meestal in verband gebracht met Jon Kabat-Zinn, een wetenschapper die in de Ver-
enigde Staten dertig jaar geleden een centrum oprichtt e voor meditatietrainingen 
gericht op het hier en nu. Deze 8-10-weken-trainingen worden ook wel mindfulness based 
stress reduction (mbsr) of mindfulness based cognitive therapy (mbct) genoemd.2 Mindfulness 
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kan omschreven worden als het met open aandacht en zonder oordeel, door middel 
van meditatie, aanwezig zijn in het moment. Hoewel ieder mens in meer of mindere 
mate tot aandachtig zijn in staat is, zijn de technieken om dit beter te beheersen geba-
seerd op 2500 jaar oude boeddhistische tradities (Kabat-Zinn 2003). Het Amerikaanse 
centrum is oorspronkelijk opgericht om patiënten die door de reguliere medische 
wetenschap niet goed geholpen konden worden een alternatieve therapie in de vorm 
van mindfulnesstraining aan te bieden. De trainingen van Kabat-Zinn zijn er op gericht 
om fysieke en mentale pijn van patiënten te verlichten. Het zijn oefeningen om in het 
hier en nu (in plaats van met de gedachten in het verleden of de toekomst) te zijn, waar-
bij lichaamsensaties, emoties en gedachten met vriendelijke aandacht – dat wil zeggen 
zonder oordeel – worden geobserveerd. Inmiddels zijn de trainingen echter ook voor 

‘gewone’ geïnteresseerden toegankelijk.
Vanwaar al die aandacht voor mindfulness de afgelopen tijd? Ik denk dat verscheidene 
factoren een rol spelen. Ten eerste is er de hierboven genoemde trend van het steeds 
drukker en voller wordende Nederlandse leven (Cloïn et al. 2009), die een tegenbewe-
ging oproept waarin men juist zoekt naar rust en verdieping. Dat verklaart ook het suc-
ces van op de innerlijke mens gerichte bladen zoals Happinez, een blad dat in tijden van 
teruglopende oplages juist een opvallende stijging laat zien (Krul 2008). Ten tweede 
kan de grotere behoeft e aan meditatie en bezinning ook samenhangen met de verder-
gaande individualisering en secularisering. Door het voor veel Nederlanders wegval-
len van oude zekerheden in de vorm van het geloof en het traditionele gezin, is men 
veel meer dan vroeger op zoek naar nieuwe wegen om levensvragen te beantwoorden. 
Mindfulness past in dit zoekplaatje van de moderne eclectische burger. Processen van 
individualisering en secularisering zijn echter al langere tijd gaande en verklaren de vrij 
recente opmars van mindfulness minder goed. 
Een derde factor speelt hier een belangrijke rol, namelijk de impuls die de wetenschap 
zelf aan mindfulness heeft  gegeven. Na de aanvankelijke scepsis tegenover meditatie 
als ‘medicatie’ is er de laatste tijd vanuit de medische en psychologische wetenschap-
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pen steeds meer aandacht voor de effecten van mindfulness. Drie recente overzichtstu-
dies laten zien dat in experimenten voor uiteenlopende groepen positieve effecten zijn 
gevonden, die ook op de langere termijn blijven voortbestaan (Baer 2003, Kabat-Zinn 
2003, en Greeson 2008). Deelname aan mindfulnesstrainingen hangt bijvoorbeeld 
samen met minder angstgevoelens, depressie, woede en zorgen, en een hoger welbe-
vinden; het versterkt het immuunsysteem door een grotere aanmaak van antilichamen 
tegen de griep; mri-scans laten een verhoogde hersenactiviteit in het gebied rondom 
positief affect zien bij mediterenden; positieve effecten worden gevonden bij mensen 
met psoriasis, diabetes, fibromyalgie, lage rugklachten, en adhd; en tot slot zijn medi-
terenden beter in staat om te stoppen met roken en met binge-eating. Een recente studie 
buiten de gezondheidswetenschappen laat zelfs zien dat door mindfulnesstrainingen 
mensen minder financiële verlangens hebben, een niet onaangenaam effect in tijden 
van economische tegenspoed (Brown et al. 2009). Deze inzichten vinden inmiddels 
hun weerklank in de populaire media en verspreiden zich als een lopend vuurtje onder 
de Nederlandse bevolking. Het Nijmeegse Centrum voor Mindfulness heeft met bom-
volle trainingen in mindfulness dan ook niet te klagen.
Wie had ooit gedacht dat zoiets eenvoudigs als het herhaaldelijk met een wereld-
vreemde blik observeren van een rozijn – de beginoefening van iedere mindfulness-
training (zie tekstkader)  – de hersenstructuur kan doen veranderen, de kans op angsten 
en depressies doet afnemen en mensen financieel minder hebberig laat zijn? Misschien 
iets om te overpeinzen als u in het nieuwe jaar achteloos de overgebleven boerenjon-
gens uit het kerstpakket oppeuzelt.



h o e h e t o n s v er g i n g … 

25

Rozijnmeditatie

1 Vasthouden. Neem een rozijn in de hand en observeer deze 
aandachtig. Kijk ernaar alsof u voor het eerst in het leven een 
rozijn ziet.

2 Zien. Kijk er naar met aandacht, naar elke plooi, ribbel en 
 asymmetrie.
3 Aanraken. Voel de rozijn tussen de vingers, draai deze rond, 

eventueel met de ogen dicht.
4 Ruiken. Neem met elke ademteug waar wat u ruikt, let ook op mogelijke sensaties in 

mond en maag.
5 Plaatsen. Breng de rozijn langzaam naar de lippen en neem waar hoe arm en hand bewe-

gen. Plaats de rozijn in de mond en verken haar met de tong.
6 Proef vervolgens de rozijn. Doe ook dit met aandacht. Kauw er voorzichtig op en regis-

treer de smaak en textuur en veranderingen daarin.
7 Doorslikken. Probeer u bewust te zijn van het voornemen om de rozijn door te slikken en 

ervaar die sensatie van dit voornemen. Slik de rozijn daadwerkelijk door.
8 Volgen. Ga na of u de resten rozijn naar de maag voelt glijden en hoe het lichaam als 

geheel voelt na deze oefening.

Bron: M. Williams, J. Teasdale, Z. Segal en J. Kabat-Zinn (2007)
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Klagende vrouwen? 
my r a k eizer

Vrouwen klagen. Die reactie krijg ik veelvuldig wanneer ik vertel dat ik onderzoek doe 
naar gezondheidsverschillen tussen vrouwen en mannen. Veel vaker dan mannen 
vertalen zij – zo is het beeld – psychisch ongenoegen naar vage lichamelijke klachten. 
Toen ik op zoek ging naar het onderzoek waaruit dit feit zou moeten blijken, kwam ik 
echter bedrogen uit: dergelijk onderzoek bestaat niet. Is het dan wel zo dat vrouwen 
vaker klagen? En zo ja, wat betekent dat voor mogelijke gezondheidsverschillen tussen 
vrouwen en mannen?

Het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Nivel, verzamelt 
sinds 2001 patiëntgegevens van een groot aantal huisartspraktijken. Leeft ijd, geslacht 
en aandoening worden geregistreerd. Bij aandoeningen maakt het Nivel onderscheid 
naar klachten die samenhangen met een duidelijk ziektebeeld, en klachten en sympto-
men waarvoor dit niet geldt. In de fi guur zijn de gegevens van jongvolwassenen weer-

verrichtingen in de huisartspr ak tijk 20 07, per 10 0 0 ingeschre ven patiËnten 15-24 ja ar

bron:www.linh.nl 

0 200 400 600 800 1000

mannen

vrouwen

klachten en symptomenziekten



h o e h e t o n s v er g i n g … 

29

gegeven. Jonge vrouwen blijken zich aanzienlijk vaker dan mannen tot de huisarts te 
wenden: gemiddeld 1,8 keer per jaar tegen 0,9 keer voor hun mannelijke leeft ijdgenoten.1

Betekent dit dat vrouwen twee keer zo vaak ziek zijn als mannen? Die conclusie is te 
kort door de bocht. In de eerste plaats blijkt bijna de helft  van de klachten van vrouwen 
(48%) niet verbonden te zijn met een (bekend) ziektebeeld. Hetzelfde geldt overigens 
voor mannen (46%). Relatief gezien melden vrouwen dus nauwelijks vaker onver-
klaarde klachten en symptomen dan mannen, absoluut gezien is er een behoorlijk 
verschil. 
Zo’n 45% van het totale verschil in het klachtenpatroon van vrouwen en mannen hangt 
samen met anticonceptie, voortplanting, voorlichting en blaasontsteking – seksespeci-
fi eke klachten. Voor de overige 55% van het verschil bestaat nog geen afdoende verkla-
ring. Er doen hierover echter al decennia lang theorieën de ronde, steeds passend bij de 
wetenschappelijke beeldvorming van die tijd. 
Het is goed mogelijk dat het stereotype van de klagende vrouw zijn oorsprong vindt 
rond de voorlaatste eeuwwisseling, toen met name vrouwen uit de hogere sociale klas-
sen zich regelmatig met moeilijk lichamelijk te verklaren klachten bij medici meldden 
(denk onder meer aan de clientèle van Freud). Tijdens en na de tweede feministische 
golf werden gezondheidsverschillen tussen vrouwen en mannen een sociaalweten-
schappelijk thema. Zo concludeerde Nathanson in 1975 in het bekende artikel: ‘Women 
get sick, men die’ – mannen gaan minder naar de dokter, maar eerder dood. Deze 
auteur zocht de verklaring voor dit fenomeen in ‘vrouwelijk ziektegedrag’, in samen-
hang met de verschillende (soms strijdige) rollen die vrouwen moeten vervullen in de 
maatschappij – geheel in overeenstemming met de gangbare sociale theorieën van die 
tijd. Gedrag heeft  een bepaalde functie, en de functie van ‘ziektegedrag’ is het kenbaar 
maken van ongenoegen met de leefsituatie. 
In de jaren negentig duidden twee Nederlandse auteurs de gezondheidsverschillen 
tussen vrouwen en mannen met het ‘symptoomperceptiemodel’ (Gijsbers van Wijk en 
Kolk 1997). Vrouwen zouden meer ‘negatieve aff ectiviteit’ hebben, meer selectieve aan-
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dacht voor het lichaam en minder afleiding door omgevingsinformatie, en daardoor 
meer ‘somatiseren’. Hier ging het niet langer over ziektegedrag (het uiten van klachten), 
maar over ziekte-ervaring. Dit model sluit aan bij ideeën over de relatie tussen ‘mind’ en 
‘body’ zoals die in de jaren tachtig en negentig opgeld deden. Het beeld van een geest 
‘in’ een lichaam, twee instanties die relatief autonoom functioneren (sinds Decartes 
door velen aangehangen), verdween naar de achtergrond. Door medisch en psycholo-
gisch onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw werd steeds duidelijker dat 
lichamelijk functioneren niet los gezien kan worden van psychologische processen en 
sociaaleconomische situatie. Maar onderzoek naar het ‘hoe’ van deze verbanden stond 
nog in de kinderschoenen. De macht van geest over lichaam werd een tijd lang over-
schat. Gezondheid wordt bepaald door de wisselwerking tussen psychologie en omge-
ving: als ik ‘goed in mijn vel zit’, word ik vanzelf gezonder. Ideeën over psychosomatiek 
en de invloed van ‘positief denken’ voerden de boventoon in populairwetenschappe-
lijke lectuur en veel spreekkamers.2  
De afgelopen jaren hebben zich belangrijke verschuivingen voorgedaan in de manier 
waarop (bio-)wetenschappers tegen ziekten aankijken. Ontwikkelingen in met name 
hersenonderzoek, immunologie en genetica hebben laten zien dat het idee van een-
richtingsverkeer tussen omgeving /psyche en biologie te beperkt is. Zo is onder meer 
komen vast te staan dat de kans op hart- en vaatziekten, longproblemen en depressie, 
en het functioneren van ons immuunsysteem niet alleen samenhangen met onze hui-
dige sociale omstandigheden, maar ook met die in onze kindertijd, onze embryonale 
ontwikkeling en zelfs – via genetische aanpassingen – met de omstandigheden van 
onze ouders en grootouders (onder meer Lovallo 2005). Onder invloed van sociale 
omstandigheden past onze biologie zich aan en beïnvloedt op haar beurt onze psycho-
logische opmaak, ons gedrag, en (uiteindelijk weer) onze sociale omstandigheden. Ook 
in dit model spelen sociale omgeving en psychologische opmaak dus een belangrijke 
rol. Maar: deze invloed is tweezijdig. De manier waarop ik mij tot mijn omgeving ver-
houd, wordt mede bepaald door eerdere ervaringen, eerdere ziektes, de omstandighe-
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den waaronder ik ben opgegroeid; al deze elementen hebben biologische sporen nage-
laten. Deze biologische opmaak bepaalt mede hoe ik reageer op bijvoorbeeld contact 
met een bepaald virus, of een traumatische gebeurtenis in mijn leven. En de manier 
waarop ik met deze gebeurtenissen omga, is weer van invloed op latere (psychische en 
fysiologische) interacties.  
In de jaren zeventig werd het feit dat vrouwen vaker ziek zijn dan mannen verklaard 
door hun sociale rollen, hun gedrag. In de jaren negentig stond de psychologie centraal, 
de manier waarop vrouwen klachten ervaren. Inmiddels wordt duidelijk dat er sprake 
is van wederzijdse interactie tussen biologie, psychologie en gedrag. Dit is een wezenlijk 
andere kijk op ziekte en gezondheid. De focus binnen deze ‘nieuwe’ biologie of genees-
kunde is niet langer gericht op een (geïsoleerde) klacht of ziekte, maar op het systeem 
waarbinnen de klacht of ziekte is ontstaan (Diez Roux 2007). Sekse, leeftijd, herkomst, 
persoonlijke geschiedenis en sociaaleconomische status zijn onderdelen van dit sys-
teem en mede bepalend voor het uiten en de uitingsvorm van klachten en ziekten. Voor 
een antwoord op de vraag waarom vrouwen vaker naar de huisarts gaan, is het dan in 
feite niet van belang of de aanleiding een virus is, een botbreuk, depressie of een echt-
scheiding. In alle gevallen raakt het normale proces – en daarmee het psychologische 
en biologische evenwicht – verstoord. Mensen (m/v) in bepaalde situaties lopen een 
hoger risico op dergelijke verstoringen. Het is aan wetenschappers in de jaren tien om 
deze situaties in kaart te brengen. 
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De contouren van het cultuurbereik in 2030 
een vo oruitbl ik uit 20 0 0 r e v isited
a ndr ie s va n den broek en jo s de h a a n

In 2000 waagden wij ons met Cultuur tussen competentie en competitie aan een verkenning 
van de contouren van het cultuurbereik anno 2030. Wij deden dat, zo willen we een 
decennium later wel toegeven, met een dubbele agenda. Het open lijk beleden doel was 
om te voorzien in de behoeft e die cultureel Nederland hier destijds aan voelde. Niet 
zonder enige afgunst constateerde men dat dergelijke verkenningen in andere sectoren 
met succes wer den ingezet om zich op beleidsagenda’s te manoeuvreren. We hadden 
echter ook een heimelijk doel. In cultu reel Nederland vonden rapportages van het scp 
(‘die cijferaars’) over culturele belangstelling maar weinig weer klank. We zochten de 
schuld bij ons zelf en zagen er een uit daging in om dezelfde materie eens op een andere 
wijze te presenteren. Met het oog op de beeldvorming gebruikten we daar bij geen 
enkele tabel. Eén en ander mondde uit in een artikelenreeks in nrc-Handelsblad en in een 
ver kiezingsdebat voorafgaand aan de parlementsverkiezingen van 2002. Tevens viel ons 
een groot aantal uit nodigingen tot het geven van lezingen in het culturele veld ten deel. 
De scenario’s genereer den zowel aandacht voor als aandacht in het culturele veld.
Belangrijker dan dit kijkje in de keuken is uiteraard de waarde van de verkenning zelf. 
Geniet de blik vooruit naar 2030 uit 2000 anno 2010 nog enige actualiteit, of is die de 
houdbaarheidsdatum al royaal gepas seerd?
Startpunt van de diagnose in 2000 was de constatering van Knulst (1992) dat het sterk 
gestegen opleidings niveau geen cultureel rendement opleverde in de vorm van een 
sterk gestegen culturele belangstelling. Het is een sociologische wetmatigheid dat 
men meer belangstelling voor erfgoed en kunsten aan de dag legt naarmate men meer 
opleiding genoten heeft . Op grond van de stijging van het opleidings niveau mocht 
dus redelijkerwijs een groei van de culturele belangstelling verwacht worden. Die ver-
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wachting werd echter niet ingelost. De onderwijsexpansie in de tweede helft van de 
vorige eeuw had geen culturele expansie tot gevolg. Het bereik van cultuur bleef grosso 
modo gelijk. How come? Wel ke tegen kracht was er aan het werk? Het antwoord op die 
vraag zochten we in de toegenomen con cur ren tie om de vrije tijd. Per eenheid vrije tijd 
is er steeds meer te doen. Drie ontwikkelingen zijn hier debet aan. Ten eerste leidde 
het verruilen van het kostwinnersmodel voor het tweeverdieners model tot een afname 
van het aantal vrije uren, in elk geval onder de mensen tot 65 jaar. Ten tweede kwam 
er met de ontzuiling en de welvaartsstijging een vrijetijdsmarkt tot ontwikkeling, die 
een al maar uit dij end aanbod aan concurrerende vrijetijdsactiviteiten genereerde. Ten 
derde individualiseerde en infor maliseerde de samenleving, het smaakoordeel incluis. 
Dit ging ten koste van het aureool van de cul turele canon. Cultuur was niet langer iets 
van een andere orde, en daarmee af geschermd van de con cur rentie van andere acti vi-
teiten, maar werd mededinger in de wedloop om de aandacht van de con sument. Kort 
en goed: de groeiende competentie om van cultuur te genieten hield gelijke tred met 
de groeiende competitie om de vrije tijd anders dan cultureel te besteden. 
Uit de diagnose dat de groeiende competentie en de groeiende competitie elkaar in 
evenwicht hielden, volgde logischerwijs de prognose dat de toekomstige culturele 
belangstelling bepaald zou worden door het toekomstige evenwicht tussen compe-
tentie en competitie. We waagden ons niet aan een voor spel ling hoe het toekomstig 
evenwicht zou uitvallen. In plaats daarvan schetsten we drie scenario’s, waar in respec-
tievelijk de competitie (marginalisering), de competentie (herwaardering) en het even-
wicht daartussen (consolidering) de doorslag gaven.  
Het marginaliseringsscenario liet zich veruit het makkelijkst schrijven. De groei van 
het opleidings niveau zou niet langer gelijke tred houden met de verheviging van de 
competitie. Nieuwe generaties zouden trouw blijven aan de populaire cultuur waar ze 
in hun jeugd een voorliefde voor ontwikkelden. 
Het optimistische her waarderingsscenario vergde daarentegen het meest van onze 
fan tasie. Het doet een beroep op de gedachte dat kunst zal worden herontdekt als een 
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intensieve en authentieke ervaring, die iets wezenlijks an ders biedt dan de oppervlak-
kiger formules van andere vrije tijds aanbieders. 
Het consoliderings scenario voorzag een bestendiging van het precaire even wicht tus-
sen competentie en competitie, mede dankzij een verhevigde inzet van de culturele 
sector om de aandacht van de vrije tijdsconsument. Hier helpt het dat er in het onder-
wijs meer aandacht voor cultuureducatie is, hetgeen ook de competentie om van de 
kunsten te genieten vergroot, is het niet in de pubertijd en het daarop volgende spits-
uur in het leven (carrière en gezin), dan wellicht wel in de rustiger jaren daarna.
Hoe verhouden recente ontwikkelingen in de culturele belangstelling van de Neder-
landse bevolking zich tot deze scenario’s? Welk ervan lijkt werkelijkheid te gaan wor-
den? Het beeld is gediffe rentieerd (Van den Broek et al. 2009). Bij museumbezoek was 
eerst van consolidering sprake, daarna zelfs van enige stijging in het aandeel van de 
bevolking dat in de loop van een jaar eens of vaker een museum bezoekt (37% in 1999, 
38% in 2003 en 41% in 2007), mede dankzij een groeiende toeloop onder de nieuwere 
generaties. Ook de licht groeiende toeloop naar de podia (50% in 1999, 51% in 2003 en 
53% in 2007) had het begin van een zekere herwaardering kunnen zijn. Die groei komt 
echter ge heel voor rekening van het populaire segment van de podiumkunsten: pop 
(19% in 1999, 23% in 2007), musical (van 11% naar 15%) en cabaret (van 13% naar 15%). 
Klas sieke concerten en (professioneel) toneel (elk in alle jaren circa 14%) delen niet in 
die groei. Klassieke muziek vindt bovendien weinig aanslui ting bij jongere generaties, 
maar dankt de consolidering aan de oudere generaties (in 2007 bezocht 26% van de 
65-tot-80-jarigen een klassiek concert, tegen 10% van de 20-tot-50-jarigen en 7% van de 
tieners). Op de korte termijn is daar geen reden tot zorg. De ver grij zende babyboomers 
houden, nu ze met hun pensionering beter in hun tijd komen te zitten, de toeloop nog 
wel even in stand. Hun ver grijzing is trouwens voor de hele culturele sector een kans op 
verzilve ring. Toch dreigt voor klassieke muziek op langere termijn nog altijd het margi-
naliseringsscenario.
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Het beeld is derhalve niet heel zonnig, maar zeker ook niet alleen maar somber. Sinds 
ruim een decen nium staat het publieksbereik weer nadrukkelijker op de agenda (staats-
secretaris Van der Ploeg, het Actieplan cultuurbereik, ckv, het Fonds voor de Cultuur-
participatie). Nieuw aangetreden cultuur professionals lijken het pu bliek een warmer 
hart toe te dragen dan hun voorgangers. Vergeleken met tien jaar geleden is margi na li-
se ring minder vanzelfsprekend, consolidering waarschijnlijker en her waarde ring zelfs 
wat minder utopisch. Hoe wel de concur rentie van populaire vormen van vrijetijds-
besteding blijft groeien, de onderwijsexpansie ooit ten einde loopt, en het blijvende 
effect van cultuur educatie zich nog moet bewijzen, oogt de toe komst van het cultuur-
bereik een tintje minder grijs.
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Degeneratie en makelaardij
je a ne t k ul l berg

Mensen gespeend van gevoel en geweten, 
knolraap en lof, schorseneren en prei. 
En wat die mensen niet allemaal eten,
knolraap en lof, schorseneren en prei. 
Degeneratie en makelaardij,
knolraap en lof, schorseneren en prei

Aan dit fragment uit de zogenaamde ‘gospelsong’ van liedjeszanger Drs. P. moet ik 
onwillekeurig denken als de vastgoedsector in opspraak komt. Vastgoedondernemers 
hebben niet zo’n goed imago. Dat blijkt uit mediaberichten en borrelpraat, maar ook 
uit de pogingen van de aangeklaagde branches en organisaties om hun imago te ver-
beteren. Makelaars worden, volgens onderzoek dat de Landelijke Makelaars Vereniging 
in 2007 liet doen, gezien als ‘gladde jongens die gaan voor het snelle geld’: ‘Chique kan-
toren, dure pakken en grote auto’s zijn geen toonbeeld van bescheidenheid en dragen 
dus niet in positieve zin bij aan het imago van de makelaar.’   1 
Ook wat de projectontwikkelaar betreft , overheerst het beeld van de zakkenvuller die 
makkelijk geld verdient, door grondspeculatie en door ‘gauw een paar muren overeind 
te trekken en de boel te verpatsen’, aldus een typering in het artikel ‘Wie durft  zich nog 
projectontwikkelaar te noemen’.2 Enigszins verwant is het beeld van de ontwikkelaar 
als verstjeerder van het landschap, degene die uit winstbejag en gemakzucht, en met een 
zwakke overheid als medeplichtige, verantwoordelijk is voor de ‘verdozing’ van het land-
schap. Tenslott e is er het beeld van criminele witwaspraktijken, ondoorzichtige fi nanci-
ele transacties en buitensporige beloningen in een sector waarin veel geld omgaat. 
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Reacties uit het veld bevestigen het bestaan van ongunstige beelden, vooral wat betreft  
een gebrek aan transparantie en integriteit. Zo liet Bouwend Nederland, de vereniging 
van bouw- en infrastructuurbedrijven, eind 2004 imago-onderzoek uitvoeren onder 
de Nederlandse bevolking. De sector werd gezien als onvoldoende integer en weinig 
transparant. Daarop volgde een imagocampagne om ‘het onvolledige beeld […] bij te 
stellen en te laten zien tot welke hoogstandjes de betrokken ondernemingen en hun 
medewerkers in staat zijn’.3 
Ook de neprom, de vereniging van Nederlandse projectontwikkeling  maatschap-
pijen, heeft  op haar website een ‘dossier integriteit’ en ontwikkelde een gedragscode, 
‘om het vertrouwen van de samenleving in het functioneren van de branche te ver- 
groten’.4 

Is er bij commerciële vastgoedondernemers weinig nieuws onder de zon wat de beeld-
vorming betreft  en eerder een verbetering dan een achteruitgang te bespeuren 5, het 
imago van de woningcorporaties lijkt de laatste jaren juist in een vrije val geraakt. Een 
reeks incidenten heeft  de aandacht op deze maatschappelijke ondernemers gevestigd, 
incidenten die overigens niet alle met integriteit van doen hebben. Het reusachtige 
cruiseschip waaraan de corporatie Woonbron zich vergaloppeerde, getuigt bijvoor-
beeld juist van de maatschappelijk gewenste ambitie om de stad Rott erdam en de 
minder bedeelde zuidoever in het bijzonder, een boegbeeld te verschaff en. In de 
uitwerking schoot het risicomanagement ernstig tekort met een ongekende budge-
toverschrijding als gevolg. Er zijn meer voorbeelden van corporaties die in hun rol als 
projectontwikkelaar te grote risico’s aanvaardden en in fi nanciële problemen kwamen. 
Hoe komt dat zo?
Vanaf het begin van de jaren negentig vond een verzelfstandiging en privatisering van 
woningcorporaties plaats onder aanvoering van staatssecretaris Heerma. De fi nanci-
ele banden met de overheid werden in 1995 doorgesneden en de corporaties moesten 
voortaan met behulp van het opgebouwde ‘maatschappelijk vermogen’ zichzelf bedrui-
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pen en de maatschappelijke taken uitvoeren. Dit betekende een grote omslag van een 
organisatie die – zonder risico – de tot in details voorgeschreven en gefinancierde 
overheidstaken moest uitvoeren tot een ‘maatschappelijk ondernemer’, met als taken: 
op (financieel) verantwoorde wijze goede en betaalbare woningen bouwen en beheren, 
huisvesting van zorgbehoevenden en de zorg voor een goede woonomgeving.
Van de financiële vrijheid werd alras gebruik gemaakt om activiteiten te ontplooien 
waarmee de kerntaken gefinancierd konden worden. Aanvankelijk werd over commer-
ciële activiteiten geen winstbelasting betaald. Zo was er begin jaren negentig bijvoor-
beeld een aan een Amersfoortse corporatie gelieerde projectontwikkelaar die grond 
had aangekocht in Zwolle, waar een vinex-wijk gepland werd. De winst op de transactie, 
die riekte naar grondspecultatie, zou voor de volkshuisvesting in Amersfoort worden 
aangewend, zo was de bedoeling. 
Veel (vooral grotere) woningcorporaties hebben een eigen projectontwikkelingonder-
deel opgericht en er zijn ontwikkelaars ontstaan waarbij verschillende woningcorpora-
ties zich hebben aangesloten. Het aangepaste Besluit Beheer Sociale Huursector (bbsh), 
de grondwet voor woningcorporaties, bracht in 2006 een scherpere scheiding aan 
tussen kern- en overige activiteiten. Woningcorporaties worden verplicht de overige 
activiteiten in één of meer dochtermaatschappijen uit te voeren. Deze dochtermaat-
schappijen kennen geen vrijstelling van vennootschapsbelasting. De voorwaarden 
voor projectontwikkeling door woningcorporaties zullen verder worden aangescherpt, 
mede met het oog op eerlijke concurrentie met commerciële partijen.6

Toch is het niet zozeer de projectontwikkeling die het imago van de corporaties lijkt 
aan te tasten. De kwaliteit van de opgeleverde werken staat zelden ter discussie. Van-
ouds heeft de sociale huursector ook architectonisch interessante wooncomplexen 
opgeleverd, niet altijd tot genoegen van de huurders trouwens. Omdat de woningen 
niet verkocht hoefden te worden was het risico beperkt en kon het experiment gedijen. 
Als er nu kritiek is, dan gaat het eerder over  de vraag waarom er zoveel woningen 
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gesloopt worden die de huurders nog best bevallen, terwijl er plaatselijk nog flinke 
tekorten aan woningen zijn. 
Het verminderde imago van de corporaties heeft meer te maken met  buitensporige 
beloningen binnen de sector. Een kwart van de bestuurders zou, met goedvinden van 
de interne toezichthouders, meer verdienen dan de salarisnorm die de sector zichzelf 
heeft opgelegd en die al aanzienlijk hoger ligt dan de Balkenende-norm.7 De directeur 
van de Amsterdamse corporatie Rochdale figureerde in  televisie-uitzendingen als een 
uitgesproken voorbeeld van iemand met zonnekoninggedrag. De hoge salarissen blij-
ken overigens niet voorbehouden aan de grootste corporaties. De kleintjes doen even-
goed mee. Ook in de top van de koepel van woningcorporaties, Aedes, werden salaris-
sen uitgekeerd die moeilijk te rijmen zijn met het sober en doelmatige karakter van de 
sociale huisvesting. Dat doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van eigen gedrags- en  
integriteitscodes. 
Aan de integriteit raakt ook de efficiëntie van de bedrijfsvoering . Die is na de verzelf-
standiging in eerste instantie beter geworden dan toen de corporaties nog aan de lei-
band van de rijksoverheid liepen en investerings-, exploitatie- en onderhoudssubsidies 
kregen.8 De warboel aan subsidies was overigens in de jaren tachtig aanleiding tot de 
parlementaire enquête bouwsubsidies, die weer de opmaat vormde tot verzelfstandi-
ging van de woningcorporaties. Inmiddels verdenkt de externe toezichthouder, het 
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, de corporaties ervan dat de efficiëncy de 
laatste jaren is afgenomen onder invloed van de vermogensgroei die zich na de verzelf-
standiging voordeed, dankzij een lage rentevoet en grote huurstijgingen. Het is voor 
de toezichthouder niet goed mogelijk om inefficiënties in de bedrijfsvoering te onder-
scheiden van activiteiten en investeringen tot nut van de maatschappij.9 
De toenemende grootte van de woningcorporaties als gevolg van opeenvolgende fusies 
is een andere factor die tot negatieve beeldvorming lijkt bij te dragen: waar is de men-
selijke maat gebleven? Waren er in 1980 nog ruim 1200 corporaties met gemiddeld ruim 
1300 woningen, nu zijn het er nog ongeveer 430 met gemiddeld bijna 5600 woningen. 
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a a n ta l s o c i a l e v er hu ur d er s en g emid d el d a a n ta l v er hu ur eenhed en , 198 0 -  20 0 8

Bron: VROM; CFV

Het aandeel sociale huurwoningen is bijna een derde van alle woningen. Na de verzelf-
standiging zijn de fusies in een stroomversnelling geraakt, waarbij authentieke namen 
als ‘Verbetering zij ons Streven’ en ‘Ons belang’ vrijwel zijn uitgestorven. De toezicht-
houder stelt vragen bij de aanhoudende schaalvergroting. Motieven voor fusies zijn 
onder meer de sterkere positie bij projectontwikkeling, risicospreiding, meer ruimte 
om te investeren en onderlinge hulp tussen arme en rijke corporaties. Er zijn geen aan-
wijzingen dat fusies leiden tot schaalvoordelen die tot uiting komen in betere dienst-
verlening of lagere huren. Het omgekeerde is ook niet het geval. Nadelig aan fusies is de 
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preoccupatie met de eigen organisatie tijdens het fusieproces, die ten koste kan gaan 
van aandacht voor de huurders. Daarnaast vormt marktmacht een bezwaar. Huurders 
in een gemeente of regio kunnen als er nog maar één corporatie over is, niet kiezen bij 
wie ze een woning huren, terwijl de gemeente maar één partner heeft om zaken mee 
te doen. De minister overweegt dan ook nadere beperkingen aan fusies, waaronder 
de termijn waarna een gefuseerde corporatie opnieuw mag fuseren en een maximale 
omvang van corporaties van 80.000 woningen, de omvang van wat nu de grootste cor-
poraties zijn. 

Bijna vijftien jaar na de verzelfstandiging van de woningcorporaties is de euforie over 
deze aardverschuiving weggeëbd. ‘Mensen gespeend van gevoel en geweten’, dat mag 
overdreven zijn, maar woningcorporaties zullen ermee moeten leven dat zij nu met 
dezelfde argusogen bekeken worden als andere vastgoedondernemingen die rijk en 
invloedrijk zijn.
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Controle geven, nemen – en kwijtraken
tien ja a r wor s tel en va n de ov er heid me t ic t
fr a nk hu ysm a ns en jo s de h a a n

Sinds 21 september dit jaar slaat onze regering de vingerafdrukken van alle Nederlanders op, met de 
bedoeling ze in een centrale database te verzamelen. […] Wij maken ons hier grote zorgen over!

Vroegere stemcomputers [waren] volstrekt afh ankelijk [...] van vertrouwen. Er was namelijk geen 
enkele manier om te controleren of de stemmen eerlijk geteld werden. Dergelijk blind vertrouwen 
is nooit goed, en in het verkiezingsproces al helemaal niet. Ons primaire bezwaar betrof […] niet 
zozeer dat stemcomputers niet veilig zouden zijn, als wel dat er geen controle op mogelijk was.

De beveiliging van het epD is nog lang niet in orde, dit wordt vanuit de medische wereld alom beves-
tigd. Je privacy is dus nog lang niet gegarandeerd. Nog voor er een wet bestaat die het Elektronisch 
Patiënten Dossier goedkeurt worden door de minister al brieven rondgezonden. Je zou dit feitelijk op 
kunnen vatt en als propaganda.

Kilometerheffi  ng nee! De nationale campagne tegen de kilometerheffi  ng is begonnen! Géén Big Bro-
ther bij mij in de auto.1

Vingerafdrukken in paspoorten, stemmen per computer, een elektronisch patiënten-
dossier, de kilometerheffi  ng – vier onderwerpen waarbij de overheid van burgers de 
wind van voren krijgt. Een kleine groep verontrusten sluit zich aaneen, lanceert een 
website, publiceert daarop zijn standpunt en probeert media-aandacht te mobiliseren 
om zo de overheid onder druk te zett en haar beleidsvoornemens te laten varen. De 
ondertoon is steeds dezelfde: de machtige overheid (politiek, regering, de Haagse 
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kaasstolp) probeert haar greep op de burgers te versterken. Ze verspreidt via de eigen 
kanalen alleen ondersteunende informatie en laat tegenstemmen niet aan het woord, 
of werkt die zelfs tegen. Maar wij, verontruste burgers, komen daartegen in het geweer. 
Onderteken onze petitie, doneer geld, en verspreid deze mail. Alleen dan is er een kans 
dat men daar in Den Haag tot inkeer komt! 
Tien jaar geleden oriënteerde de overheid zich uitvoerig op de consequenties van de 
informatierevolutie voor het overheidsbeleid. Met de opkomst van informatie- en 
communicatietechnologie veranderde de samenleving ingrijpend. Dit moest wel con-
sequenties gaan hebben voor de rol van de overheid in het mede vormgeven van die 
samenleving. Maar welke? 
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zag in zijn rapport Staat zonder 
land uit 1998 internationalisering en deterritorialisering als de belangrijkste uitdagingen 
voor het overheidsbeleid. Wat kan de nationale staat nog uitrichten met zijn aan zijn 
territorium gebonden bevoegdheden in een wereld waar informatie, communicatie 
en geldstromen in een oogwenk de hele wereld over vliegen? De Raad pleitte voor een 
open benadering. Een te defensieve houding, gericht op behoud van de bestaande 
bevoegdheden, zou contraproductief kunnen werken. De informatierevolutie zou er 
namelijk ook toe kunnen leiden dat de ordenende hand van de overheid op bepaalde 
gebieden niet langer meer nodig was.2

In de jaren daarna boog de door staatssecretaris van Cultuur Van der Ploeg ingestelde 
denktank Infodrome zich over dezelfde problematiek. Infodrome beschreef in het 
eindrapport Controle geven of nemen uit 2001 drie ‘structurele krachten die de inrichting 
van de samenleving onder druk zetten’. Naast deterritorialisering waren dat vernetwerking 
en vervlechting, respectievelijk het doorbreken van hiërarchische en gescheiden orga-
nisatiepatronen en het vervagen van aloude scheidslijnen als publiek/privaat en werk/
privé. In de informatiesamenleving zou de overheid twee strategieën kunnen volgen. 
Ze zou enerzijds haar toevlucht kunnen nemen tot moderne sturing (‘controle nemen’). 
Door middel van het slim inzetten van ict zou ze sturend, ordenend en initiërend kun-
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nen optreden. Anderzijds zou de overheid ook kunnen inzetten op empowerment van de 
samenleving (‘controle geven’). Ze zou ict kunnen faciliteren en daarmee het initiatief 
aan de burgers kunnen laten om zichzelf te organiseren. Met beide vormen van sturing 
zou ze moeten experimenteren, en het liefst in combinatie met elkaar, om te bezien 
in welke situatie wat werkt. Ook hier dus de aanbeveling om een open houding aan te 
nemen tegenover de veranderingen die zouden gaan komen.3

Zaten, terugkijkend, beide adviesorganen er met hun analyses nu ver naast? Met de 
lange termijntrends eigenlijk niet. De wereld is internationaler geworden, meer vernet-
werkt en vervlochten geraakt. Die processen gaan ook nog wel even door. Hooguit kun 
je stellen dat het met de deterritorialisering nog wel is meegevallen. Nationale overhe-
den blijken althans op hun grondgebied nog behoorlijk grip te hebben op wat er op het 
internet gebeurt. 
Wat de Nederlandse overheid niet heeft voorzien, is dat juist het inzetten van ict door 
de overheid zoveel maatschappelijke weerstand oproept. Waarbij, ironisch of niet, de 
burger diezelfde ict aangrijpt om te proberen de ‘bestuurlijke elite’ op andere gedach-
ten te brengen. 
De vier voorbeelden van het begin laten zien dat de burger de omgang met ict door 
de overheid niet vertrouwt. Niet zozeer omdat men big-brother-achtige toestanden 
vreest, al speelt ook dat vast wel een rol. Een terugkerend punt van kritiek is veeleer dat 
de overheid haar zaakjes op ict-gebied niet goed op orde heeft en nog onaffe instru-
menten toch probeert door te drukken. Veel actievoerders zijn bang voor misbruik van 
gegevens die na opslag gekoppeld kunnen worden aan andere databases. En dus is er 
weerstand.
Burgers mogen de overheid dan niet vrezen als een Orwelliaanse Big Brother, de voor-
beelden wijzen wel op een grote gehechtheid aan privacy. Door de opkomst van digi-
tale technologie werd er gesproken over the end of privacy. 4 Die prijs is kennelijk nog wat 
te hoog om te betalen voor de geneugten van nieuwe technologie. Nederlanders hech-
ten meer dan voorzien aan de bescherming van hun privacy. Althans voor zover het om 
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controle door de overheid gaat. De ontwikkeling van Web 2.0, het sociale web, vertelt 
een ander verhaal. Massaal maakten Nederlanders in de afgelopen jaren profielen aan 
op sociale netwerksites, schreven ze mee aan groepsblogs en uploadden ze filmpjes. 
Hierbij maakten velen zich zo weinig zorgen om hun privacy dat de overheid moest 
waarschuwen voor al te veel openheid. En soms werden de mogelijkheden van ict dus 
gebruikt om de overheid in het defensief te dringen, bijvoorbeeld door filmpjes van het 
optreden van de politie te verspreiden. De burger heeft meer controle gekregen, maar 
niet op de manier – aangereikt door de overheid – die Infodrome voorzag.
Het wantrouwen van burgers jegens de overheid heeft veel te maken met de onzeker-
heid die revolutionaire tijden nu eenmaal eigen is, zeker als het om innovaties in com-
municatie en informatie gaat. De geschiedenis van technologische innovaties laat zien 
dat technologie anders wordt gebruikt dan door de bedenkers bedoeld of voorzien. Zo 
was de telefoon er aanvankelijk voor korte zakelijke gesprekken en niet om eens lekker 
bij te praten. Reden om deze destijds zo veel mogelijk buiten het bereik van vrouwen te 
houden.5

Rein de Wilde analyseerde in een mooi boek uit 2000 waarom zoveel verwachtingen 
over de impact van technologie geen werkelijkheid worden. In de eerste plaats wordt 
van nieuwe technologie een ‘totale revolutie’ verwacht, dat wil zeggen dat ons hele 
leven erdoor gaat veranderen. De nieuwe technologie zou de samenleving in de rich-
ting van een vooraf gegeven (hoger) doel sturen. Hij noemt dit technologisch finalisme. 
Ten tweede wordt van nieuwe techniek een oplossing voor oude sociale problemen 
verwacht. In derde plaats is er de premisse van de ‘technologische fix’: technologie 
klaart iedere klus en wel volgens een monocausale structuur.6 En dan blijkt uiteindelijk 
dat ieder hoger doel onhaalbaar is en dat er altijd weer nieuwe problemen opduiken. 
Technologie heeft nooit monocausale effecten, maar is altijd afhankelijk van de crea-
tieve adaptatie van de gebruikers die haar voegen naar hun wensen en verlangens. Maar 
welke?
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Welke kant het opgaat en met welke ‘goede’ en ‘kwade’ bijeffecten van ict overheid en 
burgers in de nabije toekomst zullen worden geconfronteerd – niemand die het kan 
weten. Onzekerheid voedt wantrouwen. Voor de overheid lijkt het wijs dit wantrouwen 
zoveel mogelijk weg te nemen door de mogelijke kwade bijeffecten zoveel mogelijk – 
en zichtbaar voor de burgers – onschadelijk te maken door met die burgers in discussie 
te gaan en hun angsten serieus te nemen.7 De terugkeer naar het rode potlood in het 
stemhokje was in dit opzicht een wijs besluit.

Noten
1 Citaten afkomstig van achtereenvolgens www.hetnieuwerijk.nl, www.wijvertrouwenstem-

computersniet.nl en mens-en-samenleving.infonu.nl, alle geraadpleegd op 
 26 november 2009, en www.kilometerheffing-nee.nl, geraadpleegd op 3 december 2009.
2 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1998). Staat zonder land; een verkenning van 

bestuurlijke gevolgen van informatie- en communicatietechnologie. Den Haag: Sdu.
3 Infodrome (2001). Controle geven of nemen; een politieke agenda voor de informatiesamenleving. 

Amsterdam: Otto Cramwinckel.
4 Whitaker, R. (1999). The end of privacy; how total surveillance is becoming a reality. New York: 
 The New Press.
5 Fischer, C.S. (1992). America calling; a social history of the telephone to 1940. Berkeley: University of 

California Press.
6 Wilde, R. de. (2000). De voorspellers; een kritiek op de toekomstindustrie. Amsterdam: De Balie.
7  Losh, E. (2009). Virtualpolitik; An Electronic History of Government Media-Making in a Time of War, 

Scandal, Disaster, Miscommunication, and Mistakes. Cambridge, ma/London: mit Press.
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Terror management
joep de h a r t

In een terugblik op de jaren sinds 2000 wordt – onvermijdelijk – de herinnering mede 
gekleurd door enkele rampen en aanslagen: de vuurwerkramp in Enschede (13 mei 
2000), de cafébrand in Volendam (jaarwisseling 2001) en de brand in het cellencomplex 
van Schiphol (27 oktober 2005), de moorden op Pim Fortuyn (6 mei 2002) en Theo van 
Gogh (2 november 2004), en de Koninginnedag van 2009. Mondiaal zijn bovenal de 
aanslagen van 11 september 2001 in New York, (11/3) 2004 in Madrid en (7/7) 2005 te Lon-
den sterk beeldbepalend en van grote politieke invloed geweest.
Het mag dan volgens André Malraux zo zijn dat alleen muziek over de dood kan spre-
ken (‘La musique seule peut parler de la mort’), mensen blijven het wel proberen. De 
politiecommissaris, de wetenschapper, de bestuurder, de politicus, de journalist: in 
de media drommen experts samen rond dit soort gebeurtenissen en, elk vanuit zijn 
vakgebied, proberen ze een duiding te geven. Kwaad, onrecht, lijden en dood zijn 
onlosmakelijk verbonden met het leven, maar bij de verwerking daarvan is er een 
sterke psychologische behoeft e aan een verklaring, hoe die er dan ook verder uitziet. 
De Britse antropoloog E.E. Evans-Pritchard beschreef in zijn klassieke studie Witchcraft , 
oracles, and magic among the Azande (1937) dat soms een oude graanschuur in Zandeland 
instort en omdat mensen op het heetst van de dag koelte zoeken in zijn beschutt ing 
vallen daarbij niet zelden gewonden of zelfs doden. Op zoek naar het ‘waarom’ zijn de 
Azande geneigd het eerst naar tovenarij te verwijzen als verklaring voor de ramp, maar 
zij bleken best open te staan voor de rationelere ‘hoe’-verklaring dat de palen waarop 
de schuur rustt e, waren uitgehold door termieten. Waar zij niet mee konden leven, was 
dat de catastrofe onverklaarbaar zou zijn of via een toevallige samenloop van omstan-
digheden tot stand gekomen. Dat geldt ook voor ons. 
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Gedragswetenschap heeft zijn wrange kanten. Voor vertegenwoordigers van die disci-
pline vormen de reacties bij het publiek op catastrofes een belangrijke bron van infor-
matie en overdenking. Interessant onderzoek is onder andere vaak een kwestie van 
timing en doorgaans zijn surveys een veel te log instrument om empirische gegevens 
aan te dragen voor een interpretatie van wat er plaatsvindt rondom plotselinge inbreu-
ken op de maatschappelijke routines als een moord op een publieke persoonlijkheid of 
een ramp. De psychologische en sociologische gevolgen manifesteren zich veelal direct 
na de betreffende gebeurtenis en vallen daarmee al snel buiten de ijzeren regelmaat die 
herhaalde grootschalige enquêtes pleegt te kenmerken. Maar er zijn uitzonderingen. 
De Amerikaanse politicoloog Robert Putnam luidt al sinds enige tijd de noodklok 
over de teloorgang van het gemeenschapsleven. In de zomer en herfst van 2000 en in 
oktober en november van het annus horribilis 2001 was hij in de gelegenheid in twee 
fases een nationaal onderzoek uit te voeren onder veelal dezelfde Amerikanen. Hij 
vond een duidelijke toename in het vertrouwen in de regering in Washington, in de 
politiek maar ook in de politie – tot een niveau dat in de voorgaande drie decennia niet 
meer was vertoond. Niet alleen was er meer patriottisme en ‘rallying around the flag’, 
de Amerikanen gaven ook blijk van meer vertrouwen in hun medeburgers en een gro-
tere bereidheid tot samenwerking met deze om gezamenlijke problemen op te lossen, 
terwijl zich een daling voordeed in het percentage dat sprak van gevoelens van sociaal 
isolement (Putnam 2002). 

In hetzelfde jaar lieten onderzoekers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit 
en Rechtshandhaving (nscr) een maand na de Amerikaanse aanslagen in ons land een 
enquête uitvoeren, die zij vergeleken met de uitkomsten van de Politiemonitor uit het 
voorjaar van dat jaar. Zoals verwacht kon worden, bleek het percentage dat aangaf zich 
wel eens onveilig te voelen gestegen van 30% naar 42%. Een opvallende uitkomst was 
dat de neiging om onveilige plekken te mijden en waardevolle spullen thuis te laten of 
om ’s avonds dan wel ’s nachts niet open te doen als er wordt aangebeld, kortom om op 
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zijn hoede te zijn voor de kwaadwilligheid van anderen, daarentegen fors gedaald bleek 
te zijn (Elffers et al. 2002).
Nog een vaderlands voorbeeld is de door Paul Dekker besproken metingen in de 
langlopende enquête Culturele veranderingen in Nederland en een onderzoek van 
Motivaction en het scp naar de behoefte aan sterk leiderschap of, zoals het letterlijk 
is geformuleerd in de enquêtevraag: ‘moedige, onvermoeibare en toegewijde leiders 
in wie het volk vertrouwen kan hebben’. Tussen 1970 en 1996 kromp de bijval hiervoor 
onder de bevolking van 65% naar 30%, om vervolgens tussen 2000 en het najaar van 
2002 plotseling te verdubbelen tot 60% en sindsdien nagenoeg op dit niveau te blijven 
(Dekker 2005). Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de scherpe stijging zich voornamelijk 
voordeed in 2002 en alles te maken heeft met de opkomst en dood van Pim Fortuyn, 
een half jaar daarvoor. 

De toename van de bereidheid contacten met anderen aan te gaan, het gestegen ver-
trouwen in instituties en de behoefte aan leiderschap dat zich na ingrijpende gebeur-
tenissen manifesteert, worden voorspeld door een theorie die in de psychologie door 
het leven gaat als de Terror Management Theory (tmt) en die zich vooral richt op de 
reactie van mensen als ze geconfronteerd worden met hun eindigheid (bijv. Solomon 
et al. 1991; Pyszczynski et al. 2002; Hart et al. 2005). Naast een grotere waardering voor 
krachtig leiderschap, een intensivering van sociale contacten en prosociaal gedrag, een 
behoefte aan informatie-uitwisseling en verlangen het zelfvertrouwen op te krikken, 
vooral via aansluiting bij wij-gevoelens, voorspelt de theorie een grotere accentuering 
van wat als eigen culturele waarden en tradities wordt ervaren en conformisme daar-
aan, een striktere markering van de eigen groep tegenover ‘buitenstaanders’ en een 
sterkere perceptie van externe invloeden als ‘bedreigend’.
De internationale lijst wetenschappelijke publicaties over de theorie omvat honderden 
boeken en artikelen, die tal van aspecten belichten, maar het komt hierop neer. Het 
besef van hun kwetsbaarheid en sterfelijkheid zet mensen ertoe aan door een groep 
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gedragen culturele noties (wereldbeelden, waarden) te omarmen die een bepaalde 
zin en structuur verlenen aan het leven. Daarmee bezweren zij de angst voor de dood 
en vergroten zij hun zelfvertrouwen. Wordt een element van dit samenhangende sys-
teem (culturele waarden, zelfbeeld, verbondenheid met anderen) bedreigd, dan wordt 
gezocht naar compensatie via het extra aanzetten van de andere: een terroristische 
dreiging bijvoorbeeld door vertoon van zelfvertrouwen in de vorm van riskanter uit-
gaansgedrag. Rampen en ingrijpende gebeurtenissen zoals aan het begin van dit stukje 
genoemd, maken de Weltrisikogesellschaft (Ulrich Beck) tot een bijna tastbare realiteit in 
het leven van gewone burgers. Ze brachten tevens de bevindingen uit laboratoriumex-
perimenten in de buitenlucht en maakten ze tot een discussiethema in de massamedia.
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10 jaar ESS
nieu w e oplo s singen en nieu w e probl emen
inek e s to op

Aan het eind van de vorige eeuw maakten onderzoekers zich grote zorgen over de 
kwaliteit van landenvergelijkend onderzoek (Jowell, 1998). Waar in nationale surveys 
een hoge kwaliteit mogelijk was, werden bij landenvergelijkende surveys vaak veel 
lagere eisen gesteld. Dat was een gevolg van een gebrek aan voldoende fi nanciële mid-
delen, maar kwam ook uit respect voor verschillen in onderzoekscultuur en -traditie. 
Bovendien is het lastig om in totaal verschillende landen de dataverzameling centraal 
goed aan te sturen. Verschillen tussen landen konden als gevolg van al deze factoren 
zowel het resultaat zijn van verschillen in aanpak en kwaliteit van het onderzoek, als 
van ‘echte’ verschillen in de te meten concepten en gestelde vragen. Een aantal van 
deze onderzoekers kwam onder de aegis van de European Science Foundation met een 
blauwdruk voor een European Social Survey (ess) (esf, 1999) dat zeker zo goed moest 
zijn als het beste nationale onderzoek. Het doel was zelfs nieuwe standaarden te zett en 
voor surveykwaliteit en een lichtend voorbeeld te zijn voor nationale en landenvergelij-
kende surveys in het algemeen.
Tien jaar later zijn voor het ess in vier ronden gegevens verzameld in meer dan dertig 
Europese landen, veelal eu-leden, maar ook Zwitserland, Noorwegen, Oekraïne, Rus-
land, Turkije, Israel en Kroatië (zie ook www.europeansocialsurvey.org). Is het ess 
geslaagd in zijn doelstellingen? Het internationale review panel (Bethlehem, 2008) 
concludeerde: ‘The European Social Survey has achieved world renown in the social 
sciences as a uniquely successful cutt ing edge multi-national scientifi c initiative (e.g., 
the fi rst social science recipient of the Descartes prize).’ Er volgen nog waarderende 
woorden voor methodologie, vernieuwingen, transparantie. Het ess is erkend als Euro-
pese en Nederlandse onderzoeksinfrastructuur (ESFRI, 2006; Commissie Nationale 
Roadmap, 2008) en kent eind 2009 rond de 27 duizend geregistreerde gebruikers uit 
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alle landen van de wereld. Andere landenvergelijkende onderzoeken hebben inmiddels 
delen van de ess-methodologie overgenomen. 
Het ess is dus een succes, maar sommige problemen blijken zeer hardnekkig. Boven-
dien brengt het feit dat de kwaliteit van het ess zo grondig wordt gedocumenteerd, 
bestudeerd en geanalyseerd nieuwe tekortkomingen aan het licht. Er wordt bijvoor-
beeld bij de dataverzameling gestreefd naar een respons van 70%. Om dit te behalen 
is het ess een face-to-face onderzoek, worden er allerlei eisen gesteld aan het aantal 
keren dat de interviewer moet langsgaan, en worden er in veel landen vooraf brieven 
gestuurd en aan de respondent cadeautjes gegeven. Toch wordt de 70% in de meeste 
landen niet gehaald en blijft  in een aantal landen de respons zelfs onder de 50%. In een 
binnenkort te verschijnen studie (Stoop et al., 2010) wordt getracht in kaart te brengen 
waarom de verschillen tussen landen zo groot zijn. Wordt de hoogte van de respons 
bepaald door het type veldwerkorganisatie (statistisch bureau, marktonderzoekbu-
reau, universiteit), de inspanningen van de interviewers, de hoeveelheid enquêtes in 
een land, de ervaring van de interviewers of het beschikbare budget? Als je in een land 
meer inspanningen levert, wordt de respons wel hoger, maar landen die veel inspan-
ningen leveren hebben niet altijd een hogere respons dan landen die het wat makkelij-
ker nemen, en met minder inspanningen al een hoge respons behalen. Duidelijk is dat 
in sommige landen respondenten veel vaker thuis zijn wanneer de interviewer langs-
komt dan in andere. Duidelijk is ook dat men in sommige landen geen enkele moeite 
doet om mensen over te halen mee te doen die eerst ‘nee’ hebben gezegd. In andere 
landen richten de interviewers zich vooral op de zachte weigeraars, terwijl bijvoorbeeld 
in Nederland bijna iedereen die ‘nee’ zegt opnieuw wordt benaderd (met redelijk suc-
ces). Deze verschillen bevorderen de vergelijkbaarheid niet.
Nonrespons blijft  dus een probleem. Ook met de overvloed aan gegevens over het veld-
werkproces die via het ess beschikbaar komen, is het moeilijk om precies aan te geven 
wat je moet doen om een hogere respons te krijgen, de vertekening als gevolg van non-
respons te minimaliseren en de vergelijkbaarheid tussen landen te optimaliseren.
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De gebruiker van de ess zal minder geïnteresseerd zijn in de respons dan in de ant-
woorden op de vragen. Wie naar de ess-datawebsite gaat om tabellen te draaien of 
bestanden te downloaden, krijgt trouwens helemaal niet de indruk dat de ess zo’n 
goed onderzoek is. Alle responsdetails, alle steekproefkenmerken en alle vragenlijsten 
in alle talen worden prominent op de website geplaatst. Zo ontdekt de gebruiker fou-
ten, afwijkingen en tekortkomingen die bij andere surveys verborgen blijven, of zelfs 
nooit worden ontdekt (zie bijvoorbeeld http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/deviations.
html). De gebruiker zal zien dat het – ondanks een gedetailleerd vertalingsprotocol – 
moeilijk is een vraag goed (en dat is niet hetzelfde als letterlijk) te vertalen. Soms komt 
dat doordat talen anders in elkaar zitten. Zo is ‘disagree’ in sommige landen alleen te 
vertalen met ‘not agree’, wat een bipolaire schaal (van ‘disagree’ naar ‘agree’) verandert 
in een unipolaire schaal (van ‘not agree’ naar ‘agree’). Soms verschillen instituties: kan 
je in ieder land vragen naar bezoek aan de huisarts, tevredenheid over de wijkagent, 
of voorzieningen voor jeugdzorg? Voor een deel kun je dat oplossen met een gedetail-
leerde toelichting voor vertalers, maar het blijft lastig. Domme fouten kunnen natuur-
lijk ook een rol spelen, zoals de keer dat ‘wealthy’ werd vertaald met het equivalent van 
‘healthy’. En soms leveren ogenschijnlijk simpele begrippen grote problemen op. Het 
is niet eenvoudig om in uiteenlopende landen op basis van een klein aantal vragen een 
vergelijkbare maat van opleidingsniveau te construeren. Het meten van samenlevings-
vormen stuit op het feit dat bijvoorbeeld geregistreerd partnerschap geen standaardbe-
grip is. Ook veranderingen in de tijd hebben een effect op de relevantie van vragen. Bij 
vragen naar mediagebruik wordt in de ess een onderscheid gemaakt naar kranten lezen, 
radio luisteren en tv kijken. Wie had aan het eind van de vorige eeuw kunnen bedenken 
dat – in ieder geval in een aantal Europese landen – een toenemend deel van de bevol-
king de krant leest via de computer en het journaal bekijkt op de mobiele telefoon.
Dat brengt ons op een ander probleem, namelijk dat het streven naar kwaliteit veran-
dering inhoudt. Die kan nodig zijn omdat de buitenwereld verandert, zoals bij media-
gebruik. Het kan ook voorkomen dat oude steekproefkaders niet meer beschikbaar 
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zijn, of nieuwe voorhanden komen, of dat eerder succesvolle middelen om een hoge 
respons te creëren hun werking verliezen. Nieuwe onderwerpen doen zich voor (kli-
maatverandering, economische crisis) die in een European Social Survey eigenlijk niet 
gemist kunnen worden. Fouten en foutjes in de vragenlijst moeten worden hersteld. 
Zonder permanente vernieuwing is er geen sprake van kwaliteitsverbetering en zal de 
kwaliteit van een onderzoek zelfs achteruitgaan. Anderzijds brengt vernieuwing ook 
met zich dat vergelijkingen in de tijd moeilijker gemaakt kunnen worden. Ook hier is er 
geen sprake van een goede oplossing, een goede afweging tussen continuïteit, kwali-
teit en vergelijkbaarheid.
Bij het begin van het European Social Survey, aan het begin van deze eeuw, hadden 
we een duidelijk idee wat we wilden bereiken. Na tien jaar hebben we een belangrijk 
deel van onze doelstellingen bereikt, maar we zijn nog lang niet waar we wezen wil-
den. Misschien is dat wel het idee van wetenschap; in ieder geval van werk voor de 
komende tien jaar.



10 j a a r e s s :  n i eu w e o p l o s s i n g en en n i eu w e p r o b l em en

60

Literatuur
Bethlehem, J., J. Medrano, R. Groves, P. Gundelach & P. Norris (2008) Report of the Review Panel for the 

European Social Survey. European Science Foundation.
Commissie Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten (2008) Nederlandse Roadmap 

Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten. Amsterdam.
esf (1999), The European Social Survey (ess) – a Research Instrument for the Social Sciences in Europe: Summary. 

Strasbourg, European Science Foundation Standing Committee of the Social Sciences.
European Strategy Forum on Research Infrastructures (esfri) (2006) European Roadmap for Research 

Infrastructures, Report 2006. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Com-
munities.

Jowell, R. (1998) How Comparative is Comparative Research? American Behavioural Scientist, 42 (2), 
pp. 168-177. 

Stoop, I., J. Billiet, A. Koch & R. Fitzgerald (forthcoming) Improving survey response: lessons learned 
from the European Social Survey. Wiley Publishers. 

Over de auteur
Dr. I.A.L. (Ineke) Stoop is hoofd van de afdeling i&a en is lid van het Central Coordinating Team 

van het European Social Survey. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar nonrespons en de 
kwaliteit van landenvergelijkende surveys.

 



h o e h e t o n s v er g i n g … 

61

Olympisch vuur
a nne t tie s sen-r a a phor s t

‘Jullie zijn kanjers!’ roept Erica Terpstra in haar streven iedereen mee te krijgen om Neder-
land tot een sportland te maken. Vertaald in Olympische ambities is dat het credo van de 
Nederlandse sport in 2010. ‘We gaan er met z’n allen voor! Kom op!’ Met haar enthousi-
asme heeft  Erica de afgelopen jaren het vuur in de Nederlandse sport goed aangewakkerd. 
De ontwikkelingen in de sport in tien jaar tijd zijn positief. Steeds meer Nederlanders 
doen aan sport. De angst dat mensen door de individualisering minder zouden gaan 
deelnemen aan teamsporten, lijkt vooralsnog niet terecht. Al stijgt het aantal mensen 
dat een solosport beoefent wel sterker dan het aantal teamsporters, de behoeft e om 
met anderen te sporten blijft  groot. Afgelopen november 2009 liepen er bijvoorbeeld 
weer 24.000 mensen mee in de Zevenheuvelenloop. De belevenis van het meedoen 
aan een dergelijk evenement is dan niet beperkt tot het sporten zelf. Het begint al in de 
trein richting Nijmegen met het herkennen en ontmoeten van andere deelnemers. Ook 
het bezoeken van sportevenementen als toeschouwer is populair. Ondanks de recessie 
klagen de Nederlandse voetbalstadions niet over het aantal verkochte seizoensplaatsen. 
De keuze uit het aanbod aan sportevenementen is groot: jaarlijks worden er 1300 eve-
nementen georganiseerd waarbij minimaal vijfduizend bezoekers aanwezig zijn. Dit is 
ruim een kwart van het totaal aan publieksevenementen met vergelijkbare bezoekers-
aantallen, zoals tentoonstellingen, podiumkunsten en andere festijnen. 
Terugkijkend op het afgelopen decennium was Sydney 2000 een voorlopig hoogtepunt 
wat betreft  het behalen van Olympische medailles door Nederlandse sporters. Het 
waren er vijfentwintig, waarvan twaalf gouden. In Beijing 2008 werden negen medail-
les minder behaald. Vrouwen waren in China daarentegen opvallend succesvol: dertien 
van de zestien medailles werden aan een vrouw of een vrouwenteam uitgereikt. Slechts 
één van de zeven gouden medailles was voor een man, Maarten van der Weijden, die 
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hier dan wel weer heel veel aandacht mee genereerde voor het sportief presteren na het 
overwinnen van kanker.
Sport staat dus zodanig in de belangstelling dat men Nederland op Olympisch niveau 
wil brengen. Is dit nu ook te zien in een wel heel specifieke ‘tak van sport’: het sport-
onderzoek? Tien jaar geleden verscheen de eerste publicatie van het scp, die specifiek 
gericht was op sport (De Haan en Breedveld 2000). Destijds merkten de auteurs op dat 
de toenemende belangstelling voor sport nog niet te zien was in een toename van het 
sportonderzoek. Is dit aan het eind van het eerste decennium anders dan in 2000? 

ont wikkeling van a spec ten van sportonder zoek in nederl and (absolute a antallen)

 * Aantal hoogleraren voor 2010 is niet bekend.

Bron: Janssens 2001, Elling et al. 2009, eigen inventarisatie.
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Er is meer aandacht gekomen voor het doen van sportonderzoek en het verspreiden van 
die kennis via het onderwijs, vakbladen of nieuwsbrieven (figuur). Het aantal hoogle-
raren en lectoren in de sport neemt toe. Er is een aantal bijzonder-hoogleraarstoelen 
ingesteld op het gebied van jeugdsport, sportpedagogiek, sporteconomie, sportont-
wikkeling en sportgeschiedenis. 
Ook het aantal verschenen publicaties geeft een beeld van de groeiende belangstelling 
voor sportonderzoek. Tegenstrijdig met het voorgaande is echter dat in de afgelopen 
tien jaar eerder minder dan meer publicaties over sport zijn opgenomen in de grote 
Nederlandse bibliotheken dan in de periode 1990-1999 (www.picarta.nl, trefwoord 
‘sport’). Via de Nederlandse bibliotheken zijn artikelen over sport in wetenschappe-
lijke tijdschriften niet te achterhalen. Internationale databanken waarin ‘life science 
journals’ worden bijgehouden, zoals PubMed, geven hier wel een goed beeld van, al is 
het dan wel van sportonderzoekers wereldwijd. De internationale academische wereld 
heeft in het afgelopen decennium 5716 artikelen over sport gepubliceerd, een toename 
van 240% ten opzichte van de periode 1990-1999 (www.pubmed.gov, trefwoord ‘sport’ 
in titel of samenvatting). Deze toenemende aandacht voor (wetenschappelijke) onder-
bouwing van de sport geeft het sportbeleid en de sportpraktijk de kans meer evidence 
based te gaan werken. Zo weten we nu dat mensen met een lage sociale economische 
status minder aan sport doen onder andere door kenmerken van de buurt waarin ze 
wonen: onaantrekkelijke en onveilige buurt, klein sociaal netwerk en minder sociale 
binding met buurtgenoten (Kamphuis 2008). Verrassend is zeker het feit dat het voor 
de integratie nauwelijks uitmaakt of allochtone voetballers in eigen kring of in een 
gemengde club sporten (Ramsahai 2008). Dit soort kennis kan goed worden gebruikt 
om de Olympische ambities een steviger fundament te geven. 
De voortekenen voor een Olympisch Nederland lijken in de afgelopen tien jaar de 
goede kant op te gaan. In 2016 worden de behaalde resultaten langs de meetlat van de 
Olympische ambities gelegd. ‘Onze Erica’ is dan echter al lang geen noc*nsf-voorzitter 
meer. Zal haar opvolger het vuur ook zo kunnen opstoken?
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Vrienden zijn met je vader
(h y v e s)
m a r ion duimel

‘Mijn lievelingskleur is blauw, mijn lievelingsdier een hond en ik hou het meest van 
patat. Rozen verkleuren en scheepjes vergaan, maar onze vriendschap blijft  altijd 
bestaan.’ Het zijn typische voorbeelden van wat kinderen in elkaars vriendenboekjes 
en poëziealbums schreven. De boekjes rouleerden door de klas en hoe meer kinderen 
er pagina’s in vulden, hoe beter. Vaak versierden ze die nog met gekleurde stift en en 
plakten ze een pasfoto in het daarvoor bestemde hokje. 
De oprichter van de profi elsite cu2, Chris de Waard, vergeleek eind 2003 de aantrek-
kingskracht van zijn site met die van de poëziealbums van vroeger.1 De overeenkomst 
is duidelijk: kinderen schetsten keer op keer een profi el van zichzelf in elkaars albums 
aan de hand van hun fotootje, hobby’s en interesses. Op een profi elsite maken ze ook 
een profi el van zichzelf, maar dan slechts één keer. Om die van elkaar te zien, leggen 
ze onderling digitale bezoekjes af. Er kunnen ellenlange lijsten met hobby’s op, talloze 
foto’s en leden kunnen eindeloos berichtjes bij elkaar achterlaten. Een profi elsite is de 
digitale versie van het vriendenboekje maar dan met meer mogelijkheden.
cu2 (see you too), opgericht in 2000, was de eerste Nederlandse profi elsite. In 2002 
volgde Sugababes/Superdudes die vooral onder tieners razend populair werd. Naast 
berichtjes sturen en foto’s bekijken, konden leden elkaar als vriend aanmerken en deel-
den ze onderling kudos uit. Hoe meer kudos iemand had, hoe populairder diegene was. 
Rond dezelfde tijd zagen in Amerika sites als Friendster en Orkut het levenslicht. De 
nadruk lag daar vooral op het uitbreiden van het sociale netwerk door contacten te leg-
gen met nieuwe vrienden en vervolgens weer vrienden van vrienden toe te voegen aan 
hun contactlijst. In 2004 zagen de drie Nederlandse jongens Koen Kam, Floris Rost van 
Tonningen en Raymond Spanjar de groeiende populariteit van deze sociale netwerksi-
tes (vaak afgekort tot sns) in Amerika. Ze besloten om een Nederlandse versie te maken, 
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aangepast aan hun eigen ideeën en wensen. Ze kozen het Engelse woord voor bijenkorf, 
hives (een plaats waar het zoemt van de activiteit). Als werkwoord betekent het tevens 
het opslaan of verzamelen van gegevens. Uiteindelijk werd de schrijfwijze hyves omdat 
domeinnamen met hive erin al bezet waren.2 
Na eerst de eigen vrienden aangemoedigd te hebben om lid te worden, begonnen lang-
zaamaan studenten het op te pakken. Een explosieve groei van het aantal leden startte 
in de lente van 2005. In maart van dat jaar waren er al honderdduizend leden, het aan-
tal waar de drie oprichters aanvankelijk op gehoopt hadden. In augustus was dat aantal 
echter al vertienvoudigd tot een miljoen. December 2007 brak de site door de 5 miljoen 
leden heen. cu2 en Sugababes/ Superdudes hadden te lijden onder de sterke opkomst 
van Hyves, hun populariteit nam in die jaren sterk af. Leden stapten massaal over op 
Hyves. Anno 2010 heeft Hyves 9,5 miljoen profielen. Dat betekent overigens niet even 
zoveel actieve leden. Er zijn bijvoorbeeld profielen die een keer aangemaakt zijn en 
waar verder nooit meer iets mee is gedaan, dubbele profielen en profielen van fakers, 
ofwel nepprofielen door anderen aangemaakt. Hoeveel ‘echte’ leden er precies zijn, is 
onduidelijk, maar volgens oprichter Raymond logt in ieder geval ongeveer twee derde 
minimaal eens per maand in.3 
De kern van ‘Hyven’ draait voor de meeste mensen om contact leggen en onderhouden. 
Krabbels, (zo heten de persoonlijke berichtjes op Hyves) plaatsen bij elkaar, privébe-
richten sturen, vrienden van vroeger terugvinden of nieuwe vrienden maken. Leden 
kunnen daarnaast op hun profiel (muziek)video’s plaatsen, hun interesses kenbaar 
maken door de Hyvesgroepen waar ze lid van zijn, een blog bijhouden, noem maar op. 
De belangrijkste drijfveer om Hyves te gebruiken is echter de sociale context. 
In de beginjaren trok Hyves vooral jongeren aan, maar hoe meer leden er kwamen, hoe 
meer de leeftijdsgrenzen verschoven. Ouderen vonden hun weg naar Hyves, getuige 
ook de ‘Hyves voor ouderen’-Hyvesgroep waarvan alleen 55-plussers lid mogen worden. 
Er zijn ook 1-jarige ‘Hyvers’: zij danken hun digitale geboorte aan hun ouders, hebben 
babyfoto’s op hun profiel en updates over doorkomende tandjes en eerste stapjes. 
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Een consequentie van de grote leeftijdsspreiding op Hyves is dat de site niet meer 
alleen is voorbehouden aan jongeren. Vaders en moeders maken een eigen profiel en 
worden Hyvesvriend met hun kroost. Niet alle kinderen zitten hierop te wachten, blijkt 
uit de Hyvesgroep: ‘Shit mn moeder heeft Hyves’. Reinder Rustema (docent nieuwe 
media aan de UvA) sprak in een uitzending van Editie NL over het ‘daddy-on-the-dance-
floor’ syndroom. Elke jongere zou zich doodschamen wanneer hun als taxichauffeur 
opererende vader zich in de disco eerst nog even op de dansvloer waagt. Zo ook dat hij 
zich tussen hun vrienden op Hyves schaart. Bovendien lezen ouders die de Hyvesvriend 
van hun kind zijn eenvoudig diens krabbels mee. Het profiel afschermen heeft alleen 
zin als iemand juist geen vriend is. Andere (vooral wat jongere) kinderen vinden het 
juist prachtig om hun ouders als vriend te hebben. Niet zelden voegen ze ook enthou-
siast de vaders en moeders van al hun vriendjes aan hun vriendennetwerk toe. Daar 
zitten die ouders weer niet allemaal op te wachten. In het dagelijks leven ‘onzichtbare’ 
connecties worden op Hyves vastgelegd en ouders zijn opeens een ‘vriend’ van het 
kameraadje van hun kind.  
Traditionele verhoudingen worden door Hyves in een andere context geplaatst. Dat 
geldt ook voor leraren en leerlingen. Een derde van de 8-18-jarigen heeft een leraar of 
lerares in zijn Hyves.4 De meningen van leerkrachten en scholen zijn hierover verdeeld. 
Degenen die tegen zijn, spreken van vervagende grenzen, te informeel contact en stel-
len dat docenten nu eenmaal geen ‘vriend’ zijn. Voorstanders zien er geen kwaad in en 
constateren zelfs dat er beter contact ontstaat doordat sommige onderwerpen makke-
lijker bespreekbaar zijn. Sommige scholen stellen een protocol op of geven richtlijnen 
en adviezen aan docenten, andere scholen ondernemen geen actie. Dat het een ‘issue’ 
is, blijkt ook uit de discussies die plaatsvinden in de juffen&meesters Hyvesgroep (met 
ruim 12.500 leden) over het wel of niet toevoegen van leerlingen: ‘Niet alleen kinderen, 
maar ouders willen mij ook toevoegen. Ik kreeg al verschillende privéberichten hoe het 
nu met hun zoon/dochter gaat. Daarvoor zijn de 10-minuten gesprekken!’ 
Op Hyves komen contacten van allerlei contexten, zoals de werkvloer, school of privé 
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bij elkaar. Sommige mensen vinden het geen probleem als vrienden, collega’s en 
andere contacten samenkomen, maken geen onderscheid en geven iedereen toegang 
tot allerlei informatie over hen. Anderen kiezen ervoor om collega’s bijvoorbeeld 
alleen aan LinkedIn toe te voegen, een sns die vooral op werkrelaties gericht is. De 
mededeling ‘weiger gerust wannabe friends: ze ontvangen hier geen bericht van!,’ die 
vergezeld gaat met een vriendenverzoek, maakt het voor ouders misschien iets mak-
kelijker om de vriendjes van hun kinderen te weigeren. Ouders moeten andersom 
waarschijnlijk even slikken als hun puber hun vriendschapsverzoek weigert. Sommige 
tieners vinden misschien een uitweg door over te stappen naar een andere profielsite. 
Wat ‘hot or not’ is, kan sowieso snel veranderen op internet. Veel onderwijzers vinden 
inmiddels een uitkomst in het aanmaken van een tweede Hyvesprofiel waardoor ze 
werk en privé gescheiden houden: ‘Ik heb een Hyves aangemaakt van mij als juf. De kin-
deren vinden dat helemaal geweldig. Ze krabbelen veel en ook mijn juffen e-mailadres 
is heel handig […] Hierdoor blijf je tegelijkertijd bij met de kinderen!’ Met de opkomst 
van Hyves en andere sns zoeken mensen zo gaandeweg oplossingen en maken zij keuzes 
om met de vraagstukken die deze ‘nieuwe’ vorm van sociaal contact met zich brengt om 
te gaan. De uitdaging daarbij is om iedereen te vriend te houden, Hyvesvriend of niet. 

Noten
1  http://www.marketingfacts.nl/berichten/jongerensite_cu2_trekt_meer_dan_miljoen_sur-

fers_per_dag/
2  Kol, E. (2008). Hyves. Utrecht: Kosmos Uitgevers
3  Zie http://www.hyped.nl/details/20090722_raymond_spanjar_over_de_echte_statistieken_

van_Hyves
4  Mijn Kind Online (2009). Krabbels en Respect Plz? ;-) Hyves en Kinderen. Via: http://mijnkindonline.

nl/hyves
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Doe-het-zelf in de civil society 
de pa r a d ox va n de ge s truc t ur eer de fa mil i a r iteit
e s ther va n den berg

 
Het scp heeft  in de afgelopen decennia regelmatig de temperatuur opgenomen van de 
civil society. Welke sectoren doen het goed, is er een tekort aan vrijwilligers, welk type 
organisatie heeft  te kampen met dalende ledenaantallen? Het onderzoek was vooral 
gebaseerd op ontwikkelingen binnen grote maatschappelijke organisaties. We von-
den geen algemene absolute afname van lidmaatschappen van die organisaties. Wel 
verloren sommige face-to-face organisaties aanhang, terwijl juist het passieve lidmaat-
schap van mailinglist-organisaties populair bleek (Van den Berg en De Hart 2008: 15, 16, 
18). Omdat het idee bestaat dat mensen losser van instituties zijn komen te staan en 
door een hoger opleidingsniveau ook zelfredzamer zijn geworden, hebben we in het 
afgelopen decennium meer oog gekregen voor het belang van alternatieve vormen van 
associatie. Voorbeelden zijn doe-het-zelf inzamelingen in de charitatieve sector, bur-
gerinitiatieven ter bevordering van leefb aarheid in stadswijken, zelfh ulpgroepen bij 
verslaving of rouwverwerking, en kleine hobbygroepen. Wat deze alternatieve verban-
den met elkaar gemeen hebben, is hun kleinschaligheid en het ontbreken van formele 
organisatiestructuren. De leden kennen elkaar persoonlijk, ze hebben geen winstoog-
merk en streven geen politieke macht na. Met deze positie vallen ze binnen de sfeer van 
de civil society, maar vanwege hun geringe omvang en informele karakter staan ze wel 
aan de basis – als de grassroots van de civil society. 
Op voorhand spraken we de verwachting uit dat deze wijze van associëren wel eens heel 
populair zou kunnen zijn omdat mensen hier zowel vrijheid vinden als hun gelegen-
heidsengagement kwijt kunnen zonder dat zij langdurige verbintenissen en zware ver-
plichtingen hoeven aan te gaan, zoals bij deelname aan het traditionele verenigingsle-
ven. Verkennend onderzoek onder 23 informele kunstgroepjes in een middelgrote stad 
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(zie Van den Broek (red) 2010 – nog te verschijnen) leert ons echter dat de scheidslijnen 
tussen vereniging en informele groep niet samenvallen met het onderscheid tussen 
duurzaam en verplichtend aan de ene kant (de vereniging) en vluchtig en vrijblijvend 
aan de andere kant (de informele groep). De werkelijkheid is diff user, zoals recent ook 
werd gevonden voor de sociale verbanden waarin aan hardlopen wordt gedaan (Van 
Bott enburg en Hover 2009: 33).
Allereerst laat verkennend onderzoek zien dat informele kunstgroepjes niet alleen klein-
schalig maar ook heel duurzaam zijn. Het grootste deel van de onderzochte groepen is 
kleiner dan tien personen, ongeveer de helft  van de groepen bestaat langer dan vijf jaar, 
de ledenbestanden zijn constant. Dit is in tegenspraak met de vaak veronderstelde vluch-
tigheid van moderne sociale verbanden. Daar komt bij: anders dan in verenigingen waar 
mensen van meer diverse pluimage binnenkomen, zoeken mensen voor informele ver-
banden juist geestverwanten op. Dat levert hechte groepen op die voor de deelnemers 
in sociaal opzicht van groot belang zijn. Dankzij de kleinschaligheid, duurzaamheid en 
familiariteit van de groep zijn de banden in informele groepen mogelijk soms duurza-
mer dan de banden die door instellingen of verenigingen worden gesmeed. 
Ondanks de familiariteit is het functioneren van de groepen in allerlei opzichten 
gestructureerd. Groepen komen vaak wekelijks bijeen, op een vaste dag, en de leden 
verzuimen maar weinig. Verder worden binnen veel groepen onderlinge afspraken 
gemaakt over fi nanciën en gaan zij verplichtingen aan zoals optredens en exposities, 
waarvoor moet worden gestudeerd c.q. werk moet worden geleverd. Niet zelden verde-
len groepsleden onderling de taken die de verplichtingen met zich brengen (publiciteit 
verzorgen, penningmeester, secretaris) en is er alsnog sprake van een licht soort orga-
nisatiestructuur. Deze weliswaar lichte structuur staat in contrast met de vaak veron-
derstelde behoeft e aan vrijblijvendheid. Mensen zijn blijkbaar niet helemaal afk erig 
geraakt van verplichtingen en regelmaat. In de sfeer van kleine informele groepen heb-
ben ze wel zoveel zeggenschap over de koers dat ze in vrijheid kunnen beslissen over de 
mate van hun betrokkenheid. 
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Ten slotte leert het onderzoek ons dat de potentiële sociale betekenis van informele 
groepen groot is. In verschillende opzichten doen ze niet onder voor verenigingen. 
Leden van informele groepen delen niet alleen een liefhebberij waar ze veel plezier aan 
beleven, ze staan elkaar ook met raad en daad bij. De groepen bieden een veilige omge-
ving om lief en leed, maar ook politieke onderwerpen en maatschappelijke kwesties 
met elkaar te delen. Daarnaast zijn ze niet alleen intern gericht. De kunstgroepjes in 
het verkennende onderzoek treden op voor publiek, ook voor charitatieve doeleinden. 
Informele groepen zijn verweven met de buitenwereld via dubbellidmaatschappen van 
de leden (sommigen zijn lid van de groep maar ook van andere vrijwillige verbanden of 

‘klant’ van kunstinstellingen) en contacten met verenigingen en instellingen. 
Informele groepen zijn een ‘sprankelmoment’ en een anker in het leven van de deel-
nemers, maar zijn ook duurzaam en verplichtend en ze kennen een vaste regelmaat. 
Kortom, de ‘paradox van de gestructureerde familiariteit’, zoals de Amerikaanse socio-
loog Wuthnow vaststelde in zijn studie naar kleine groepen in de Verenigde Staten 
(1994: 158), is ook een treffende typering voor Nederlandse informele groepen in de 
kunst. De Nederlandse burger mag dan steeds vaker een eigen weg kiezen, hij zoekt 
daarbij zielsverwanten met wie hij zich langdurig en vaste regelmaat verbindt en in alle 
vrijheid kiest voor verplichtingen en verantwoordelijkheden. Juist in die paradox ligt 
de kracht van informele groepen. De steun en vreugde die mensen vinden in informele 
groepen groeien door de duurzaamheid en regelmaat van de verbintenissen. Hierdoor 
worden informele groepen hechte verbanden, die niet alleen naar binnen gericht zijn 
maar ook naar buiten treden en oog hebben voor wat er in de samenleving speelt. De 
verkenning van het fenomeen informele groepen geeft in ieder geval geen grond voor 
de vrees dat een groeiende populariteit van informele vormen van associëren een 
direct gevaar vormt voor sociale samenhang en gemeenschapszin. 
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Was de recente groei in de kinderopvang te ramen? 
ingr id o oms en e v el ien eggink 

Kinderopvang is veel in het nieuws. Aanleiding daarvoor is vaak het sterk groeiende 
gebruik en de daarmee gepaard gaande stijgende overheidsuitgaven aan kinderopvang-
toeslag. Deze toename is veel sterker dan ooit was voorzien. 
In 1999, het uitgangspunt van dit stukje, waren er bijna 74 duizend plaatsen voor dag-
opvang (voor kinderen van 0-4 jaar die nog niet naar school gaan). De capaciteit voor 
buitenschoolse opvang (4-12 jarige kinderen) was met bijna 36 duizend plaatsen veel 
lager. In 2008 is de capaciteit van kinderdagverblijven ongeveer verdubbeld (147 dui-
zend), terwijl het aantal plaatsen voor buitenschoolse opvang meer dan verviervoudigd 
is (156 duizend plaatsen). 

Hebben we deze groei aan zien komen?
In 2001 bracht het scp in samenwerking met het seo (scp/seo 2001) voor het eerst een 
raming van de vraag naar kinderopvang uit. Gebaseerd op voorkeuren van huishoudens 
in 1999 werd uitgerekend hoeveel kinderopvang er nodig zou zijn om aan de vraag 
te voldoen. We raamden destijds dat voor zowel de dagopvang als de buitenschoolse 
opvang 70 procent meer capaciteit zou moeten zijn in 2007 dan in 1999. In 2003 werd 
deze raming op basis van de voorkeuren in 2001 naar beneden bijgesteld (Ooms et 
al. 2003). Bij deze nieuwe raming werd uitgegaan van een prijsstijging voor de ouders 
door het invoeren van de Wet kinderopvang, wat zou resulteren in een lagere vraag. De 
benodigde groei in capaciteit voor dagopvang zou nu tot 2007 nog 50 procent zijn en 
voor buitenschoolse opvang 60 procent ten opzichte van 1999.
Naast de landelijke ramingen werd in 2002 ook een gemeentelijk ramingsmodel ont-
wikkeld (Pommer et al. 2002). Dit model berekent op basis van gemeentelijke gege-



h o e h e t o n s v er g i n g … 

75

vens een bovengrens aan de vraag naar kinderopvang. Veronderstelling hierbij is dat 
gemeenten die lijken op een andere gemeente met meer opvang deze hogere opvang 
wellicht ook zouden kunnen realiseren. Dit gemeentelijk model liet zien dat de dag-
opvang zou kunnen verdubbelen (tot 162 duizend plaatsen), terwijl de buitenschoolse 
opvang zou kunnen verdrievoudigen (tot 124 duizend plaatsen).

a antal pl a atsen dagopvang, werkelijk en ger a amd 1999-2008 (x 1000)

Bron: Kemp en Kloosterman (2005), Paulussen-Hoogeboom en Gemmeke (2009), Ooms et al. (2003)
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Uit de figuur blijkt dat de gemeentelijke raming voor de buitenschoolse opvang ruim is 
gehaald. De dagopvang blijft nog iets achter, maar komt al aardig in de buurt. De lande-
lijke raming uit 2001 was niet onaardig. Voor de dagopvang is het aanbod iets hoger uit-
gekomen, maar werd de trend goed ingeschat. Bij de buitenschoolse opvang is de trend 
veel te laag ingeschat. De bijgestelde raming uit 2003 sloeg de plank behoorlijk mis. 

a antal pl a atsen buitenschoolse opvang, werkelijk en ger a amd 1999-2008 (x 1000)

Bron: Kemp en Kloosterman (2005), Paulussen-Hoogeboom en Gemmeke (2009), Ooms et al. (2003)
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Waarom zaten we er naast?
Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw is er bij de kinderopvang veel veranderd. 
In 2004 is de Wet kinderopvang in werking getreden, waardoor veel meer ouders recht 
kregen op kinderopvangtoeslag (voorheen subsidie kinderopvang, Staatsblad 2004). 
Door ingrepen in de toeslagen in de twee jaren na invoering van de wet werden de kos-
ten voor ouders steeds lager, in plaats van hoger, zoals verondersteld in de raming uit 
2003. Omdat stijgende prijzen leiden tot een lager gebruik, werd de raming in 2003 naar 
beneden bijgesteld. Ten onrechte, zoals nu blijkt. In 2007 werd de motie Van Aartsen/
Bos (Staatsblad 2006) tot uitvoering gebracht, waardoor de basisscholen zelf voor opvang 
moesten gaan zorgen (al dan niet in samenwerking met kinderopvangorganisaties). 
Ook heeft de bemoeienis van scholen met de buitenschoolse opvang het vertrouwen 
in de opvang een positieve impuls gegevens. Het aanbod is verruimd, en ouders kiezen 
sneller voor formele opvang dan voorheen. Met name de buitenschoolse opvang heeft 
van deze ontwikkeling geprofiteerd.
Uit de raming voor dagopvang uit 2001 blijkt dat een ramingsmodel een redelijke 
inschatting kan maken van de ontwikkeling. Maar bij de dagopvang hebben dan ook 
niet de grootste veranderingen plaatsgevonden. Daar heeft vooral de prijsverlaging 
voor de ouders een rol gespeeld.
Het verhaal bij de buitenschoolse opvang is anders. 
De scp-ramingen voor de kinderopvang zijn, zoals veel andere modellen, gebaseerd op 
de situatie in een bepaald jaar en veronderstellen impliciet dat er niets verandert in de 
onderliggende preferenties van ouders. Uit recenter onderzoek (Ooms et al. 2007) bleek 
al dat de voorkeuren voor werken en gebruik van kinderopvang mede beïnvloed wor-
den door het gedrag van anderen in de omgeving. Deze resultaten zijn samen te vatten 
als ‘zien werken doet werken’ en ‘zien gebruiken doet gebruiken’. Dat betekent dat een 
toename van het gebruik van kinderopvang op zich al een stimulerend effect heeft 
op het gebruik. Als dan daarnaast ook de prijs lager wordt (Wet kinderopvang) en het 
aanbod groter (motie Van Aartsen/Bos), dan is duidelijk dat de ‘oude’ ramingsmodellen 
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deze ontwikkeling niet goed konden inschatten. Een nieuwe versie van het gemeente-
lijk ramingsmodel berekent overigens dat er zowel bij de dagopvang als bij de buiten-
schoolse opvang nog ruimte is voor 50 procent groei (Eggink en Ooms 2009).
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Toerisme in turbulente tijden 
de sir Ée v er beek

Aan het begin van het afgelopen decennium werd de toeristische sector fl ink opge-
schrikt. De terroristische aanslagen op 11 september 2001 veroorzaakten een grote 
daling in het internationale toerisme. In oktober 2001 nam het internationale passa-
giersverkeer wereldwijd af met 23,5% (iata). 
De recessie in de mondiale toeristische sector werd echter niet alleen veroorzaakt door 
de aanslagen van 11 september. Ook het uitbreken van de mond- en klauwzeerepidemie 
(mkz) heeft  hieraan bijgedragen (nrit, 2002).
Na een herstel van het toerisme in 2002, werd de wereld in het voorjaar van 2003 
opgeschrikt door sars. sars veroorzaakte een daling van 21% in het internationale 
passagiersverkeer in mei 2003. De door sars getroff en regio’s registreerden een daling 
van 50,8%! (iata). Ook de Irak-oorlog in 2003 had wereldwijd grote gevolgen voor het 
toerisme (United Nations World Tourism Organization unwto; zie fi guur 1).
Het jaar 2004 was met een groei van 10% weer een goed jaar voor het toerisme. Vreemd 
genoeg hadden de terroristische aanslagen in de metro van Londen op 7 juli 2005, de 
aanslagen op 1 oktober 2005 op twee toeristische bestemmingen in Bali, of de uitbraak 
van vogelgriep die er in oktober 2005 toe leidde dat mensen werd afgeraden naar Roe-
menië en Turkije op vakantie te gaan, geen grote gevolgen. In de jaren 2005, 2006 en 
2007 groeide het toerisme ongeveer 6% per jaar. 
Hier kwam in de tweede helft  van 2008 als gevolg van de fi nanciële crisis een einde 
aan. De groei betrof nog slechts 2%. In 2009 komen de eff ecten van de fi nanciële en de 
economische recessie naar verwachting pas echt tot uiting. Alhoewel de cijfers over het 
jaar als geheel nog niet bekend zijn, biedt de afname van het internationale toerisme in 
januari en februari met 8% ten opzichte van dezelfde periode in 2008 een indicatie. Het 
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jaar 2009 stond daarnaast ook in het teken van de Mexicaanse griep. Niet alleen daalde 
vanaf maart het aantal reizigers van en naar Mexico fors, ook de daling van het wereld-
wijde toerisme, in 2009 naar verwachting tussen de -8% en -2%, is deels te wijten aan 
de angst voor de Mexicaanse griep (unwto, 2009). 
Het toerisme is naast slachtoff er van uitbraken van mkz, sars, vogelgriep en Mexi-
caanse griep natuurlijk ook een verspreider ervan. unwto wil enerzijds de virusver-
spreiding afremmen, opdat toeristische bestemmingen en (potentiële) toeristen zo 
min mogelijk getroff en worden, maar stelt anderzijds: ‘The major challenge is to avoid 
travel restrictions’ (unwto; 28 april 2009). 

figuur 1  ver anderingen in het toerisme wereldwijd, 2000-2009

Bron: unwto
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De vraag rijst of het vakantiegedrag van Nederlanders zich heeft laten beïnvloeden door 
terroristische, gezondheid- dan wel economische crises. Onder vakantiegedrag wordt 
het percentage van de Nederlandse bevolking verstaan dat in een bepaald jaar mini-
maal één keer op vakantie gaat (i.e. vakantieparticipatie), en het aantal vakanties dat zij 
gezamenlijk ondernemen. 
De cijfers van 1999-2009 laten zien dat de Nederlander vastbesloten is in zijn wens op 
vakantie te gaan. De vakantieparticipatie schommelde het afgelopen decennium tussen 
de 79 en 82%. In het totale aantal vakanties van Nederlanders zit zelfs een stijgende lijn 
van 30.506.000 in 1999 tot 36.280.000 in 2009. Zo zijn Nederlanders in 2009 ondanks de 

figuur 2 tota al a antal vak anties van nederl anders, 1999-2009 

Bron: cbs / continu vakantie onderzoek
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economische crisis juist vaker op vakantie gegaan dan in 2008. ‘Wel bleven we dichter 
bij huis, waren we minder lang weg en gaven we minder uit’ (tns Nipo, 13-11-2009). 

Het feit dat in een periode van tegenslagen voor het toerisme de Nederlanders toch 
meer op vakantie gaan, bevestigt dat op vakantie gaan in onze maatschappij een ‘recht’ 
is geworden (e.g. Urry, 1990). Al sinds het ontstaan van het fenomeen de Grand Tour 
aan het einde van de zestiende eeuw en Thomas Cooks eerste georganiseerde reis in 
1841 wil men reizen, erop uit gaan, ontsnappen aan de alledaagse leefomgeving. De 
vakantie vormt tevens een belangrijk onderdeel van de identiteit en leefstijl van men-
sen. Doordat reizen onderdeel van onze cultuur is geworden, leiden crises er niet toe 
dat het fenomeen toerisme ophoudt te bestaan. In plaats daarvan gaan Nederlanders 
korter op vakantie, blijven dichter bij huis, geven minder uit, gaan even niet naar de 
landen waar ziekte-epidemieën heersen of waar sprake van terroristische dreiging is. 
Ondanks een andere invulling van de vakantie blijft men lekker op vakantie gaan: de 
Nederlandse toerist trotseert turbulente tijden. 
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Op zoek naar de verloren tijd 
lot te v er mei j

Nadat Marcel een madeleine in zijn bloesemthee heeft  gedoopt, proeft  hij iets wat hij 
lang niet heeft  geproefd. De smaak en de geur van het koekje openen zijn herinne-
ring en brengen hem terug naar zijn lang vergeten jeugd in het dorpje Combray. Deze 
beroemde, door Proust beschreven gebeurtenis, had model kunnen staan voor het 
soort ervaring dat wel aan streekproducten wordt toegedicht. Eten als belevenis, eten 
met een verhaal. 
Nadat het platt eland lange tijd vooral had gediend voor steeds grootschaligere vormen 
van voedselproductie, kwam in de jaren negentig van de vorige eeuw het idee op dat 
het platt eland ook een consumptieruimte zou moeten zijn. In plaats van functionaliteit 
kwam nu de behaaglijkheid van het platt eland centraal te staan. En in plaats van uni-
formiteit werd nu belang gehecht aan variatie en regionale eigenheid. De globalisering 
zou geleid hebben tot een groeiende ‘behoeft e aan oorspronkelijkheid, binding aan 
de eigen leefomgeving en wortels in de eigen cultuur’ (rlg 1999). Met het beleid Waar-
devolle Cultuurlandschappen werd in de jaren 1994-2002 het aangaan van samenwer-
kingsverbanden tussen agrariërs, andere ondernemers en bestuurders binnen regio’s 
gestimuleerd. De unieke kwaliteiten van de regio zouden vermarkt moeten worden om 
zo weer draagvlak te scheppen voor het versterken van wat de regio bijzonder maakt. 
Deze aanpak was eerst nog beperkt tot elf gebieden, maar werd met de Agenda Vitaal 
Platt eland toegepast op heel het platt eland (lnv 2004). Heuvels, plassen en krommin-
gen in de rivier veranderden van onhandige obstakels in gewaardeerde symbolen van 
regionale eigenheid, gekoesterd en desnoods gereconstrueerd.
Hetzelfde gold voor streekproducten. Groenten die van de akkers waren verdwenen 
omdat ze onrendabel waren, koeienrassen die uit de weiden waren verdwenen omdat 
andere rassen meer melk opleverden en kaassoorten die waren verdwenen omdat 
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het productieproces niet voldeed aan de hygiënische eisen, werden in ere hersteld als 
dragers van de streekidentiteit. Goed voor boeren, consumenten en regio, en ook nog 
goed voor het milieu, want streekproducten maken minder kilometers en worden vaak 
duurzaam geproduceerd. Logisch dus dat verwacht werd dat het marktaandeel van 
streekproducten sterk zou stijgen (Kuiper 1997). In 1999 werd de stichting Streekeigen 
Producten Nederland opgericht, die een landelijk keurmerk voor streekproducten 
invoerde. Aan de producenten van streekproducten de schone taak op zoek te gaan 
naar de verloren eigenheid van de streek.  
Het ideaaltypische streekproduct combineert een lange regionale historie met een 
unieke smaak en een ambachtelijke lokale productie. Bij Texel bijvoorbeeld horen 
schapen. ‘De zilte grond en de frisse zeelucht’ geven het Texelse lam ‘een licht gezouten 
smaak, een echte Waddensmaak’, vermeldt een gesubsidieerde promotiefolder. Texel 
heeft ook een schapenkaas, waarover vier eeuwen terug al geschreven werd als van 
‘eenen besonderen delicaten smaeck, waer by geenerley soorten van kasen en zijn te 
vergelijken’. Alleen het meekoken van schapenkeutels mag niet meer, dus dat doen de 
makers alleen nog maar voor eigen gebruik. Kortom, de schapenproducten van Texel 
hebben een uitstekend verhaal en zijn bovendien een commercieel succes (Texelse Cou-
rant, 2009).
Helaas zijn dit soort producten in Nederland schaars. Zuid-Europeanen nemen als 
vanzelfsprekend aan dat cultuur, bodem en klimaat onmisbare ingrediënten zijn voor 
dat ene geliefde product, maar in de Noord-Europese eetcultuur staan traditioneel 
de functionele kwaliteiten voorop, zoals prijs, voedzaamheid en gemak (Parrott et al. 
2002). In de ‘Ark van de Smaak’ van de slow food beweging zitten dan ook maar veertien 
Nederlandse producten. En van de ruim 750 producten die in Europees verband als 
streekproduct erkend worden, zijn er maar zes Nederlands: vier kazen, een druif en een 
aardappel. 
Toch proberen de Nederlanders er iets van te maken. Dit blijkt onder andere uit het 
ontstaan van vele regionale keurmerken en ondernemersnetwerken, vaak gesponsord 
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door provincies en Europese Leader-fondsen. Lekker Utregs, DrentsGoed, Betuws Best 
en Van Twentse Groond doen allemaal hun best om het droomhuwelijk tussen eten 
en regio tot stand te brengen. Zo probeert het Veluws Bureau voor Toerisme het beeld 
te scheppen van een typisch Veluwse voedselcultuur: ‘We doen alles op onze eigen 
manier’ en ‘dat zie je en dat proef je aan de producten van onze eigen Veluwe’. Het 
gemis aan werkelijk streekeigen eten blijkt een moeilijk te verhullen handicap. Men 
komt niet verder dan het aanprijzen van de producten met ‘Ze zijn lekkerder, groener, 
mooier’, ‘en daar zijn we trots op!’. 
Veel producenten van nieuwe streekproducten doen geen moeite om de link te leggen 
tussen het product en de streek. Zo is er een Nederlands roodbacteriekaasje met de 
naam ‘Le petit Doruvael’. Toen de makers in 1994 neerstreken in Montfoort, stelden 
ze de naam samen uit de woorden ‘Door ruilverkaveling van elders’. Kennelijk vinden 
ze dat de kwaliteiten van het kaasje beter naar voren komen met een Frans klinkende 
naam dan met een naam die naar het Groene Hart verwijst. Dit is kenmerkend voor de 
pragmatische aanpak van veel boeren op zoek naar een nieuwe invulling van het boe-
renbedrijf. Ook bij de Landwinkels, een groeiende landelijke coöperatie van boerderij-
winkels, staat de link met de streek niet voorop. Landwinkels staan voor ‘vakmanschap’ 
en ‘beleving bij de boer’. Wie een landwinkel bezoekt, loopt tussen de dieren over het 
erf, en wie de website opzoekt, kan een spelletje spelen met boer Ben. De producten 
van de landwinkel vertellen dus het verhaal van de boer. Dit verhaal heeft geen regio-
nale eigenheid nodig, maar vermarkt de eigenheid van het platteland in het algemeen.
Dat streekproducten ondanks alle inspanningen nog steeds blijven steken op een 
marktaandeel van onder het procent (Financieele Dagblad 2009), kan worden toegeschre-
ven aan de kleinschaligheid die inherent is aan het ambachtelijke imago van het streek-
product. Buiten de boerderijwinkel en boerenmarkt blijft van de gevoelswaarde van 
streekproducten niet veel meer over. Het overbrengen van de nostalgische sfeer van het 
boerenbedrijf met verpakking en marketing is lastig. ‘Lekker van hier!’ is de slogan van 
Gijs, een streekproductenlijn die sinds vorig jaar in Nederlandse supermarkten te koop 
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is. Het ‘verhaal’ vertelt Gijs met suggestieve foto’s en tekstjes over de producent. De 
kalfsragout is dan van ‘pa Karsten’, die in de jaren vijftig zijn kroketten nog verkocht op 
de kaasmarkt van Purmerend. In werkelijkheid maakt hij deze in zijn fabriek in Edam, 
waar ook andere ragouts gemaakt worden, die voor minder in de schappen liggen 
(Klootwijk, 2009). Het is onwaarschijnlijk dat dit de manier is om bijzondere, duurzaam 
geproduceerde producten op grote schaal te verkopen tegen goede prijzen. De door-
zichtige verhaaltjes staan haaks op de authenticiteit die het imago van boeren juist zo 
sterk maakt en op duurzaamheid of kwaliteit biedt Gijs evenmin garanties als de Gel-
derse rookworst van Unox of het Sallands zonnepitbrood van Albert Heijn.
Radicaal anders is een aanpak waarbij nostalgische verhalen totaal achterwege blijven. 
Met een sobere, moderne vormgeving nemen nieuwe supermarkten als Puur en Marqt, 
en restaurants met namen als Sober en Deeg, zowel afstand van de traditionele manier 
waarop streekproducten aangeprezen worden als van de stoffige natuurvoedingwin-
kels. ‘Praatjes vullen geen gaatjes’, lijkt de boodschap. Wat telt, is het eten zelf. Dat 
moet lekker smaken en goed zijn voor dier en milieu. Het is een jonge trend die zich 
vermengt met de toenemende aandacht voor biologische producten. En het vertaalt 
zich ook veel beter naar de supermarkt, waar in ieder geval de verkoop van biologische 
producten toeneemt (Biologica, 2008). 
Het is bekend dat veel culturele tradities lang niet zo ver teruggaan als gedacht, maar 
dat maakt regionale eigenheid nog niet willekeurig maakbaar. Ondanks subsidies, 
onderzoeken en samenwerkingsverbanden, zijn de afgelopen tien jaar nauwelijks 
herkenbare regionale verhalen geschreven voor de producten van het Nederlandse plat-
teland. De claim op duurzaamheid lijkt een effectievere insteek. Ook duurzaamheid is 
een verhaal, dat verteld wordt met informatie, keurmerken en ook foto’s. Maar het is 
een functioneel verhaal en sluit misschien daarom wel beter aan bij de Nederlandse 
volksaard dan het romantische verhaal van de regionale eetcultuur.
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Doelstellingen ten aanzien van economische zelfstandigheid 
vanaf begin onrealistisch
w il p or tegi js

In 2000 werd in het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie (tk 2000/2001) het emancipatie-
beleid voor het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw uiteengezet. Voor het 
eerst werden nu ook meetbare streefdoelen genoemd, onder andere voor arbeidsparti-
cipatie en economische zelfstandigheid. In 2010 zou 65% van de vrouwen een baan van 
meer dan 11 uur per week moeten hebben, en tenminste 60% van de vrouwen zou door 
te werken economisch zelfstandig moeten zijn. Tot deze streefwaarden (in fi guur aan-
gegeven met gestippelde lijnen) was men gekomen door de groei in de jaren negentig 
door te trekken tot 2010. Het waren ambitieuze doelstellingen. In de jaren negentig 
ging het Nederland economisch voor de wind en steeg de arbeidsparticipatie bij vrouwen 
(trouwens ook bij mannen) snel. Het zou niet eenvoudig zijn om het tempo er in te hou-
den als het economisch slechter zou gaan. Desondanks zijn bij elke nieuwe regerings-
wisseling beide doelstellingen overgenomen en gelden dus nog steeds (tk 2007/2008). 
De regering heeft  nog een jaar om ze te verwezenlijken. Hoe staat het ervoor?
 
Al snel werd duidelijk dat de gewenste ontwikkeling achterbleef bij de gewenste. Om de 
65% arbeidsparticipatie eind 2010 te halen is een indrukwekkende eindsprint nodig (zie 
fi guur). Wat betreft  de economische zelfstandigheid kunnen we nu al wel concluderen 
dat de gestelde 60% absoluut niet gehaald gaat worden. En dat hoeft  niemand te ver-
wonderen. Al bij het opstellen ervan in 2000 hadden we kunnen weten dat deze veel te 
ambitieus, zo niet onhaalbaar was. Want wat is er aan de hand? Zoals in de fi guur  dui-
delijk wordt, verdienen lang niet alle werkende vrouwen voldoende om de ondergrens 
van economische zelfstandigheid, 70% van het minimumloon te halen. In 2000 was het 
inkomen van maar driekwart van de werkende vrouwen genoeg om zich economisch 
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feitelijke en gewenste ont wikkeling wat betreft arbeidsparticipatie en economische 
zelfstandigheid, 1990-2010, vrouwen van 15-64 ja ar

zelfstandig te mogen noemen. Bij mannen (niet in fi guur) is dit gat veel minder groot, 
alhoewel ook van de werkende mannen een kleine 10% niet genoeg verdient.
Dat een kwart van de werkende vrouwen minder verdient dan 70% van het minimum-
loon hangt voor een belangrijk deel samen met hun arbeidsduur. In Nederland werkt 
de meerderheid van de vrouwen in deeltijd, vaak in kleine deeltijdbanen (Portegijs et al 
2008). De helft  van alle werkende vrouwen werkt zelfs minder dan 25 uur per week (Keu-
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zenkamp et al 2009). Met een zo bescheiden arbeidsduur moet men per uur behoorlijk 
wat verdienen om de ondergrens van economische zelfstandigheid te halen. Bovendien 
blijkt dat het uurloon van vrouwen nog steeds flink onder dat van mannen ligt (Merens 
2009). Het werken in deeltijd en het lagere uurloon van vrouwen zijn verantwoordelijk 
voor het feit dat een flink deel van de werkende vrouwen geen economische zelfstan-
digheid verwerft. Deze twee factoren blijken bovendien, zoveel was ook al in 2000 dui-
delijk, bijzonder hardnekkig. Zo is de gemiddelde arbeidsduur van werkende vrouwen 
tussen 1995 en 2000 niet gestegen (Portegijs et al 2006), en ook sindsdien is van een 
toename geen sprake. Toch is de arbeidsduur van vrouwen pas in 2005 voor het eerst 
geproblematiseerd (tk 2005/2006). 
Het minimaliseren van de verschillen in uurloon staat al wel langer op het wensen-
lijstje van het emancipatiebeleid, maar op dit vlak zijn de vorderingen bescheiden. 
Vrouwen verdienden in 2005 per uur 82% van het uurloon van mannen, tien jaar daar-
voor was dat nog 76% (Merens et al 2009). In 2000 was dus al te voorzien dat ook in 2010 
een flink deel van de werkende vrouwen te weinig uren per week werkt, en/of te weinig 
verdient per uur om economisch zelfstandig te zijn. In 2007 (recentere cijfers over eco-
nomische zelfstandigheid zijn nog niet beschikbaar) gaat het nog steeds om 21% van de 
werkende vrouwen. 
Als dus de arbeidsparticipatie van vrouwen toch nog zou stijgen tot 65% in 2010, dan 
zou daarmee naar verwachting slechts zo’n vier op de vijf werkende vrouwen ook eco-
nomisch zelfstandig zijn. Dat zou neerkomen op ongeveer 52% ten opzichte van alle 
vrouwen. Om de beoogde 60% economisch zelfstandige vrouwen te realiseren zou de 
arbeidsparticipatie van vrouwen dus niet moeten stijgen tot 65%, maar tot 75%. Dit 
niveau wordt zelfs door mannen alleen in de economisch meest gunstige jaren gehaald. 
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Wachtlijsten en jeugdzorg: een ongemakkelijke verbintenis 
he t t y va n k empen, k l a r ita s a dir a j en john s te v ens

De wachtlijsten in de jeugdzorg1 vormden het afgelopen decennium in de politiek 
een heet hangijzer. Om een indruk van de groott e van het probleem te krijgen: wie op 
Google ‘jeugdzorg’ intypt, krijgt circa 900.000 hits. Als specifi ek de zoekcombinatie 
‘wachtlijsten jeugdzorg’ wordt opgevraagd, resulteert dat in maar liefst ruim 800.000 
hits. ‘Jeugdzorg’ en ‘wachtlijsten’ zijn een sterke, maar ongemakkelijke verbintenis met 
elkaar aangegaan. Dit lijkt de afgelopen tien jaar onveranderd het geval te zijn geweest, 
getuige een greep uit de krantenberichten: ‘Groei wachtlijsten in jeugdzorg onderzocht’ 
(de Volkskrant 10 april 2001), ‘Wachtlijsten jeugdzorg groeien’ (de Volkskrant 10 februari 
2006), ‘Wachtlijsten jeugdzorg niet weggewerkt’ (De Pers 10 juni 2008). 
Ondanks veel extra geld voor de jeugdzorg ligt het aantal wachtenden tussen 2000 en 
2007 steeds rond de 3000. In de media leidden deze cijfers, in combinatie met een aan-
tal aff aires, tot veel negatieve berichtgeving. In de politiek kwam het tot veel kamer-
vragen en diverse onderzoeken. In 2007, bij het aantreden van het kabinet-Balkenende 
IV, werd een nieuw ‘programmaministerie Jeugd en Gezin’ in het leven geroepen, 
die het wegwerken van de wachtlijsten tot één van zijn belangrijkste doelstellingen  
benoemde. 
Waarom zijn en blijven er wachtlijsten in de jeugdzorg? Het antwoord is allerminst sim-
pel: het kan zijn dat het gebruik is toegenomen, dat de vraag is toegenomen of dat er 
te weinig geld in de Jeugdzorg wordt gestoken. Misschien wordt het vele extra geld ook 
niet doelmatig besteed.
Een voor de hand liggende verklaring voor de wachtlijstproblematiek zou kunnen zijn 
dat er een (onverwachte) absolute toename is van het aantal jeugdigen dat te kampen 
heeft  met problemen die zij zelf (al of niet met hun ouders) niet kunnen oplossen. Een 
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toename van het aantal jeugdigen met ernstige problemen kan voortkomen uit een 
toename van het absolute aantal jongeren (hoe meer jongeren er zijn, hoe meer jonge-
ren er ook problemen zullen hebben). Maar het kan ook zijn dat de kans dat een jongere 
in de problemen komt, toeneemt (bijvoorbeeld door de toegenomen complexiteit van 
de samenleving). De cijfers wijzen echter in de richting van geen van deze twee ver-
klaringen. Het aantal 0-17 jarigen is in de periode 2000-2007 met slechts 0,4% per jaar 
gegroeid. Ook is de kans op problemen in de ontwikkeling en/of de opvoeding (de pre-
valentie) volgens verschillende onderzoeken al jarenlang constant, namelijk ongeveer 
vijf procent (vgl. Stevens et al. 2009). Desalniett emin blijkt uit fi guur 1 dat de vraag naar 

figuur 1 a a nta l jeugdigen in neder l a nd en a a nta l v r ager s n a a r prov inci a l e 
jeugdzorg vo or zieningen
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provinciale jeugdzorg (het gebruik plus de wachtlijsten) in de periode 2000-2006 bijna 
is verdubbeld. Vooral in de jaren 2003-2006 heeft een sterke groei plaatsgevonden.
Hoe kunnen we deze groei verklaren? Laten we eerst eens kijken naar de ontwikkeling 
in het gebruik van de verschillende zorgsoorten van provinciale jeugdzorg. Sommige 
jongeren worden behandeld in een (zware) residentiële instelling, terwijl anderen 
relatief lichte ambulante zorg ontvangen. Tussen deze twee uitersten zijn er ook nog 
mogelijkheden voor pleegzorg en dagbehandeling. Het gebruik per zorgsoort in de pro-
vinciale jeugdzorg voor de periode 1997-2007 staat weergegeven in figuur 2.

figuur 2 gebruik van provinciale jeugdzorgvoor zieningen, na ar zorgsoort
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Uit deze figuur blijkt overduidelijk dat de groei in de Provinciale Jeugdzorg vooral heeft 
plaatsgevonden in de ambulante zorgsoort, dat wil zeggen de hulp voor jeugdigen met 
lichte problemen die ‘gewoon’ thuis kunnen blijven wonen. Deze zorg kan bestaan 
uit individuele hulp of gezinshulp. De vraag is waarom juist deze zorgsoort zo sterk is 
toegenomen. Om te beginnen lijkt het beleid hierin een belangrijke rol te spelen. Aan 
het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw raakte het ‘zo-zo-zo-beleid’ in zwang: 
zo dicht mogelijk bij huis, zo kort als mogelijk en zo licht als verantwoord. In praktijk 
betekent dat, logischerwijs, dat er waar en wanneer dat mogelijk is ambulante hulp 
wordt ingeschakeld. 
Wanneer er sprake zou zijn van een substitutie-effect, dan zouden we bij zoveel meer 
gebruik van ambulante hulp een min of meer evenredige daling van het gebruik van de 
andere drie zorgvormen verwachten. De figuur laat zien dat dit niet het geval is. 
Is er dan sprake van complementariteit; roept de ene zorgsoort de andere op? Dat is 
niet goed uit de bovenstaande figuur af te leiden. Elke gebruiker is hier als een unieke 
cliënt geregistreerd en de cliënt wordt ook maar één keer geteld, waarbij de zwaarste 
zorgsoort leidend is. Dit is een versimpeling van de werkelijkheid waarin cliënten veelal 
van verscheidene zorgsoorten gebruik maken. Er zijn aanwijzingen dat er niet alleen 
meer jeugdigen in zorg komen, maar dat er ook meer zorg en meer zorgsoorten per 
cliënt worden toegekend. Uit het beleidsinformatiesysteem van de Provinciale Jeugd-
zorg2 is af te leiden dat het aantal zorgvormen per indicatie3 vanaf 2005 is toegenomen. 
Dit wordt onderstreept door onderzoek in de jeugdzorg over de totale breedte van de 
beschikbare voorzieningen (ggz, lvg, speciaal onderwijs en justitiële voorzieningen): 
er is een hoge mate van stapeling van voorzieningen bij de probleemgroep (Van der 
Loos et al. 2008; Van den Berg et al. 2009).  
Er lijkt echter nog iets anders te spelen. Er zijn in het veld geluiden te horen dat er 
sprake is van toenemende medicalisering van problemen (tno 2007; ser 2009). Een 
kind dat bijvoorbeeld sociaal onhandig is, heeft nu veel meer dan vroeger kans om bij 
de jeugdzorg terecht te komen en een label van autisme opgeplakt te krijgen.4 Dit komt 
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mede door de verbeterde diagnosticering, waardoor de kindproblematiek op een vroe-
gere leeftijd aan het licht komt. Vroeger zou dit kind waarschijnlijk veeleer in de pri-
vésetting worden geholpen (gezin, buurt, kerk); tegenwoordig eist men veel vaker het 
recht op professionele hulp op of is de drempel lager om naar Bureau Jeugdzorg toe te 
gaan. Maar ook hulpverleners zelf lijken niet altijd van de kracht van de ouders zelf uit 
te gaan (vgl. nrc Handelsblad 5 oktober 2009). Dit fenomeen zou de sterke groei van het 
gebruik van ambulante hulp kunnen verklaren – een jeugdige met relatief milde pro-
blematiek wordt zeker niet zomaar uit huis geplaatst en heeft waarschijnlijk ook meer 
baat bij een aantal gesprekken of opvoedingsondersteuning van de ouders.  
Een deel van de wachtlijsten kan dus mogelijk worden verklaard door de grotere con-
centratie van zorg bij probleemgroepen (meer zorg per jeugdige) en de toetreding van 
nieuwe ‘lichtere’ groepen. Deze toenemende zorg hoeft niet tot langere wachtlijsten te 
leiden als de toename van de gelden voldoende zou zijn of als de middelen doelmatiger 
worden besteed. Figuur 3 verbindt het gebruik met de beschikbare middelen.
De gemiddelde jaarlijkse groei tussen 1998 en 2007 bedraagt voor de uitgaven5 8,6%, en 
voor de gebruikers 2,3%; een verschil in groei van gemiddeld 6,3%. Voorts blijkt dat ver-
schil sinds 2005 steeds groter te worden, met andere woorden de uitgaven stijgen (veel) 
harder dan het aantal kinderen dat zorg ontvangt. De uitkomst van figuur 3 leidt tot een 
verrassend resultaat: de middelen nemen veel sterker toe dan het aantal gebruikers. Als 
je rekening houdt met de zorgzwaarte is de groei van het aantal cliënten kleiner dan de 
groei van de middelen.
Er is dus een ongemakkelijke verklaring voor de wachtlijsten. Niet alleen roept dat de 
vraag op of de toegang van de jeugdigen met een lichtere problematiek niet opnieuw 
moet worden bezien, maar ook of de doelmatigheid van de besteding van de middelen 
niet meer aandacht verdient. Waar blijft het extra geld dat elk jaar in de provinciale 
jeugdzorg wordt gestoken? Dat is een vraag die we in 2010 willen beantwoorden.
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figuur 3 totale uitgaven afgezet tegen a antal gebruikers 

Reële uitgaven: de uitgaven over een bepaald jaar gecorrigeerd voor de inflatie van dat jaar. De uitgaven bestaan 
uit middelen voor het zorgaanbod, overige taken van Bureau Jeugdzorg, en incidentele toevoegingen. Bron: vws. 
Gebruikers, gewogen naar zorgzwaarte: het aantal cliënten per zorgsoort vermenigvuldigd met de kosten per 
cliënt voor die zorgvorm (basisjaar: 2006). 
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Noten
1  Een kind staat officieel op de ‘wachtlijst’ als het negen weken of langer wacht op zorg, en ook 

geen (tijdelijke) alternatieve zorg ontvangt dan waarvoor hij/zij geïndiceerd is.
2  Beleidsinformatiesysteem ministerie van vws, 2004-2008. Gegevens zijn verzameld door de 

gezamenlijke jeugdzorgregio’s.
3  Een cliënt kan verscheidene indicaties hebben. Elke indicatie kan bestaan uit meer zorgvor-

men vastgelegd in een zorgaanspraak. In totaal zijn er negen zorgvormen verdeeld over zorg- 
soorten ambulant, dagbehandeling, pleegzorg en residentieel. Zo kent de zorgsoort ambulant 
drie zorgvormen: Jeugdhulp thuis, Jeugdhulp accommodatie individueel en Jeugdhulp accom-
modatie groep.

4  Op de vraag of deze medicalisering al of niet ‘onnodig’, of onterecht zou zijn (vgl. ser 2009), 
zullen we in deze context niet ingaan.

5  Reële uitgaven (gecorrigeerd voor inflatie).
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Vooral Marokkaanse Nederlanders bedienen zich steeds 
vaker van het Nederlands
mÉrov e gi jsber t s en jaco dage vo s

In juni 2008 startt e de Postbus 51-campagne ‘Het begint met taal. De Nederlandse taal 
verbindt ons allemaal’ met als doel om de betekenis van de Nederlandse taal onder 
de aandacht te brengen. De campagne loopt nog steeds en richt zich in het bijzonder 
op het belang van deelname aan inburgeringscursussen. Minister van der Laan van 
Integratie heeft  bij verschillende gelegenheden zijn steun voor deze campagne uitge-
sproken. Dat de minister de beheersing van de Nederlandse taal van groot belang acht, 
blijkt ook uit zijn recente integratiebrief (van 17 november 2009): ‘En hoewel de integra-
tie van nieuwe Nederlanders de hele samenleving aangaat, is integratie geen symme-
trisch proces. Het vereist vooral inspanningen van nieuwe Nederlanders om de taal te 
leren en de samenleving te leren kennen, zodat zij een eigen plek kunnen verwerven in 
de samenleving.’ In de integratiebrief tellen we achtt ien verwijzingen naar het belang 
van taal of het probleem van taalachterstand. 
Dat het beheersen van de Nederlandse taal belangrijk is, behoeft  eigenlijk nauwelijks 
betoog. Hoe eerder en beter een migrant de taal van het land waar hij naartoe migreert 
beheerst, hoe gemakkelijker hij of zij kan deelnemen aan het maatschappelijke leven. 
Dit is niet alleen van belang op de arbeidsmarkt, maar ook op straat, bij contact met 
instanties en bijvoorbeeld op de school van de kinderen. Niet alleen voor migranten 
zelf maar ook voor de taalontwikkeling en opleidingskansen van de kinderen is het 
gunstig wanneer de ouders thuis Nederlands met ze spreken. 
Nu is uit eerder onderzoek al duidelijk geworden dat vooral onder Turkse en Marok-
kaanse Nederlanders van de eerste generatie veel problemen met de Nederlandse taal 
bestaan. Het betreft  niet alleen de generatie gastarbeiders en hun veelal later naar 
Nederland gemigreerde vrouwen, maar ook de veel jongere Turkse en Marokkaanse 
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huwelijksmigranten. Het beeld bestaat van gesloten, naar binnen gekeerde groepen 
die zich onderling vooral van de eigen taal bedienen. Maar betekent dit nu, dat er geen 
ontwikkelingen te zien zijn? Vanwege het ontbreken van goede tijdreeksen is die laat-
ste vraag tot nu toe onbeantwoord gebleven. In het Jaarrapport Integratie 2009 (Gijsberts 
en Dagevos 2009) is nogal wat moeite gestoken in de constructie van adequate tijdreek-
sen en in het aanboren van tot nu toe onbenutt e bronnen. Hierdoor is het mogelijk 
na te gaan of bij personen van Turkse en Marokkaanse komaf in de afgelopen jaren de 
beheersing van de Nederlandse taal is verbeterd en of het gebruik van Nederlands is toege-
nomen. Beide dimensies zijn van belang. De beheersing van de Nederlandse taal wordt 
wel als hulpbron gezien voor bijvoorbeeld succes op de arbeidsmarkt. Het gebruik van 
de Nederlandse taal thuis brengen onderzoekers in verband met sociaal-culturele inte-
gratie (vgl. Tubergen en Kalmijn 2009). 

In Turkse en Marokkaanse gezinnen wordt steeds vaker Nederlands gesproken
Figuur 1 laat zien dat het onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders zeker niet vanzelf-
sprekend is om Nederlands met elkaar te praten. Turkse Nederlanders bedienen zich 
het meest van de eigen taal.
Hoewel dus een aanzienlijk deel van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders nooit in 
het Nederlands met partner of kind praat, is het gebruik van de Nederlandse taal onder 
deze groepen wel duidelijk toegenomen. In acht jaar tijd (tussen 1998 en 2006), is het 
aandeel dat nooit Nederlands spreekt met de partner bij Turkse Nederlanders van 62% 
naar 45% gegaan; en bij Marokkaanse Nederlanders van 57% naar 39%. Ook is men 
duidelijk meer in het Nederlands met de eigen kinderen gaan praten: ruim 20% van 
de Turkse en Marokkaanse ouders spreekt in 2006 nooit Nederlands met de kinderen, 
tegen rond de 40% in 1998. De aandelen die vaak of altijd Nederlands met de kinderen 
spreken, zijn voor Turkse Nederlanders van 10% naar 30% gegaan; en van Marokkaanse 
Nederlanders van 15 naar 40%.
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figuur 1 gebruik van het nederl ands na ar etnische herkomst, turkse en marokk a anse 
nederl anders 1998-2006 (in procenten) a

a   Exclusief inwonende kinderen; het gaat hier om een selectie van respondenten met partner en/of kinderen

Bron: iseo/scp (spva ’98/’02); scp (sim’06), tijdreeks gecorrigeerd voor veranderingen in onderzoeksdesign

Gegevens over het gebruik van de Nederlandse taal in gezinnen met schoolgaande kin-
deren laten een gelijksoortige ontwikkeling zien: het gebruik van de eigen herkomstaal 
in de gezinscontext is onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders aanzienlijk afgeno-
men (figuur 2). 
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figuur 2 gebruik van de eigen ta al in gezinnen met schoolga ande kinderen (in groep 2) 
naar etnische herkomst, turkse en marokkaanse nederlanders 1996/’97-2007/’08 (in procenten)

Bron: its/sco/nwo (prima ’96/’97-’04/’05, cool ‘07/’08) scp-bewerking
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Kinderen van Turkse en Marokkaanse herkomst gebruiken de eigen taal steeds minder 
in gesprekken met zowel vader, moeder als broers en/of zussen. De daling is vooral 
spectaculair onder kinderen van Marokkaanse herkomst. Het in de herkomsttaal pra-
ten met vader of moeder is in ruim tien jaar tijd meer dan gehalveerd: sprak in 1996/’97 
nog bijna 70% in de eigen taal met vader of moeder; in 2007/’08 is dit aandeel gedaald 
tot ruim 30%. Kinderen van Turkse afkomst spreken veel vaker dan Marokkaans-
Nederlandse kinderen in de eigen herkomsttaal met de ouders; bovendien daalt dit 
aandeel een stuk langzamer onder Turkse Nederlanders. Met broers en zussen wordt 
veel minder vaak in de eigen taal gesproken, en ook dit aandeel is afgenomen. Bij Turks-
Nederlandse kinderen is dit in de onderzochte periode sterk gedaald (van 53 naar 25%). 
Bij Marokkaans-Nederlandse kinderen lag dit aandeel al op een zodanig laag niveau dat 
het niet veel verder omlaag kon (van 16 naar 6%).
Opvallend is dat ouders zich onderling in groten getale bedienen van de eigen taal. Dit 
geldt voor 81% van de Marokkaans-Nederlandse ouders; en voor maar liefst 94% van de 
Turks-Nederlandse ouders. Onder deze laatste groep neemt het aandeel nauwelijks af 
(van 97 naar 94%); onder Marokkaans-Nederlandse ouders is wel een afname zichtbaar 
(van 95 naar 81%).

Ook de beheersing van het Nederlands gaat vooruit
Taalbeheersing en -gebruik hangen met elkaar samen. We zien hier dan ook dezelfde 
ontwikkeling als bij het gebruik van het Nederlands: steeds meer Turkse en Marok-
kaanse Nederlanders hebben een goede beheersing van de Nederlandse taal (figuur 3). 
Marokkaanse Nederlanders blijken het Nederlands beter te beheersen dan Turkse Neder- 
landers.
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figuur 3 Beheersing van het Nederlands na ar etnische herkomst, 1998-2006 (in gemiddelden) a

a   Exclusief inwonende kinderen. De aantallen voor 
de tweede generatie zijn aan de lage kant. Beheer-
sing Nederlands is een schaal op basis van twee items 
(problemen met Nederlands in gesprek en bij lezen). 
De schaal loopt van 1 (vaak/altijd problemen) naar 5 
(nooit problemen). De correlatie tussen beide items 
(0,81) is hoog genoeg om een betrouwbare schaal te 
vormen.

Bron: iseo/scp (spva ’98/’02); scp (sim’06), tijdreeks gecorrigeerd voor veranderingen in onderzoeksdesign

Nu zou je kunnen denken dat de verbetering van het Nederlands vooral te danken is 
aan een groter wordend aandeel van de tweede generatie. Dit speelt zeker een rol. Uit 
figuur 4 blijkt dat de tweede generatie het Nederlands goed beheerst. Uit dezelfde 
figuur blijkt echter ook dat de taalbeheersing onder de eerste generatie tussen 1998 en 
2006 is verbeterd. Het verschil met de tweede generatie is echter aanzienlijk. 
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figuur 4 beheersing van het nederl ands na ar etnische herkomst en gener atie, 1998-2006 
(in gemiddelden) a

a  Exclusief inwonende kinderen. De aantallen voor de tweede generatie zijn aan de lage kant. Beheersing Neder-
lands is een schaal op basis van twee items (problemen met Nederlands in gesprek en bij lezen). De schaal loopt 
van 1 (vaak/altijd problemen) naar 5 (nooit problemen). De correlatie tussen beide items (0,81) is hoog genoeg 
om een betrouwbare schaal te vormen.

Bron: iseo/scp (spva ’98/’02); scp (sim’06), tijdreeks gecorrigeerd voor veranderingen in onderzoeksdesign

Gegevens over taalvaardigheid in het Nederlands van ouders van schoolgaande kinde-
ren in groep 2 van het basisonderwijs bevestigen wat we hiervoor constateerden. De 
taalvaardigheid is door de tijd heen toegenomen. Ouders van Marokkaanse herkomst 
zijn het meest vooruit gegaan in hun beheersing van het Nederlands. Bij ouders van 
Turkse herkomst verloopt de ontwikkeling veel trager. Het zijn vooral de moeders die in 
de afgelopen tien jaar de Nederlandse taal beter zijn gaan spreken (figuur 5), en vooral 
bij de Marokkaanse moeders is de inhaalslag ten opzichte van de vaders aanzienlijk. 
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figuur 5 gemiddelde taalvaardigheid van ouders van schoolgaande kinderen (groep 2) naar 
etnische herkomst en geslacht, turkse en marokkaanse nederlanders 1996/’97-2007/’08 a

a De taalvaardigheid in het Nederlands van ouders van kinderen in groep 2 is gebaseerd op acht items (verstaan, 
spreken, lezen, schrijven van zowel de vader als moeder van het kind) en vormt een betrouwbare schaal (Cron-
bach’s alpha = 0,95) die loopt van 1 (slechte taalvaardigheid) tot 5 (zeer goede taalvaardigheid). 

Bron: its/sco/nwo (prima ’96/’97-’04/’05, COOL ‘07/’08) scp-bewerking

Mannen uit zowel de Turkse als Marokkaanse groep hadden van oudsher een voor-
sprong in beheersing van het Nederlands op de vrouwen. Met name bij Marokkaanse 
Nederlanders is in de periode 1996-2008 het verschil tussen mannen en vrouwen bijna 
helemaal verdwenen.
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Conclusie
Ondanks de nog steeds aanzienlijke taalproblemen bij de eerste generatie wijzen alle 
hier besproken indicatoren op een toenemend gebruik en beheersing van de Neder-
landse taal. In de afgelopen circa tien jaar zijn met name Marokkaanse Nederlanders 
zich veel meer gaan bedienen van de Nederlandse taal en is hun beheersing ervan beter 
geworden. Opvallend is de snelle verbetering onder Marokkaans-Nederlandse moeders 
van schoolgaande kinderen. Deze bevinding past in het beeld van een ‘opener’ groep. 
Anders dan vaak wordt gedacht onderhouden personen van Marokkaanse herkomst 
vaker vrijetijdscontacten met autochtone Nederlanders dan personen van Turkse komaf. 
Laatstgenoemden richten zich sterker op leden van de eigen herkomstgroep (zie bv. Gijs-
berts en Dagevos 2009). Er lijkt een duidelijke samenhang te bestaan met het gebruik 
en de beheersing van het Nederlands. Hoewel ook binnen de Turkse groep sprake is van 
vooruitgang spreken Turkse Nederlanders de taal het minst goed. Bovendien bedienen 
zij zich in het gezin vaker dan Marokkaanse Nederlanders van de eigen taal. 
De cijfers over ontwikkelingen in het gebruik en de beheersing van het Nederlands zijn 
nieuw. Aanvullende analyses moeten duidelijk maken welke factoren achter deze ont-
wikkelingen schuilgaan. Niettemin durven we er op dit moment wel al iets over te zeg-
gen. De stijging van het opleidingsniveau en het steeds groter worden van de tweede 
generatie lijken ons twee belangrijke verklaringen. Verder is in de periode 2001-2007 
de huwelijksmigratie fors afgenomen. Personen van Turkse en Marokkaanse komaf 
huwen in toenemende mate met een partner uit de eigen groep die al in Nederland 
woont. Daardoor stijgt het aantal huishoudens waarin beide partners het Nederlands 
beheersen. 
Voor een verdere verbetering van de taalbeheersing kan het inburgeringsbeleid een 
rol van betekenis spelen. Sinds 1998 is de Wet Inburgering Nieuwkomers van kracht, in 
2007 opgevolgd door de Wet Inburgering. Analyses wijzen uit dat deelname aan inbur-
gerings- en andere taalcursussen een positief effect heeft op de beheersing van het 
Nederlands van niet-westerse groepen (Turkenburg en Gijsberts 2006; Dagevos 2009). 
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Hoeveel gewicht het beleid in de afgelopen jaren precies in de schaal heeft gelegd, valt 
niet te zeggen, maar het is wel een steun in de rug voor de campagne die migranten 
met een taalachterstand oproept daar wat aan te doen. 
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De nieuwe eeuw onttroond? 
paul dek k er

Deze jaren van voorspoed bieden ons goede mogelijkheden om 
vorm te geven aan de toekomst 
(Troonrede september 2000)

Mensen verliezen hun baan, het aantal faillissementen neemt 
snel toe, jarenlang opgebouwde vermogens slinken 
(Troonrede 2009)

Ze begon zo goed, de nieuwe eeuw. De economie fl oreerde, het volk was gelukkig en 
prees zich ook nog gelukkig, en aangezien de geschiedenis teneinde was gekomen, zou 
het vast wel goed blijven gaan. Inmiddels weten we beter. Internationaal werd de eeu-
wige vrede al op 9/11 2001 bruut beëindigd en de binnenlandse politieke pais en vree 
werd een paar maanden later wreed verstoord met een politieke moord, gevolgd door 
electoraal tumult, een verruwing van politieke omgangsvormen, nog een politieke 
moord, het afschrijven van de multiculturele samenleving, toenemende scherpte en 
lompheid in maatschappelijke discussies, een fi nanciële crisis, een economische reces-
sie, een olievlek van zelfverrijkende bankiers, non-profi tdirecteuren en hoofdcommis-
sarissen, en zo gaat het maar door. En mocht de stemming binnenlands ooit nog verbe-
teren, dan wachten ons de wereldwijde dreigingen van opwarming, uitdroging, honger, 
terrorisme, en gebrek aan energie en grondstoff en. 
De citaten uit de troonredes van 2000 en 2009 geven steun aan het idee van een voort-
gaande verslechtering van de toestand van het land, maar ze betreff en maar twee redes 
en zijn voor die redes wellicht niet representatief. In dit stukje kijk ik naar alle tien 
troonredes van het eerste decennium. Voor de controleerbaarheid doe ik dat zo kwan-
titatief en geautomatiseerd mogelijk.1 Beginnen we met de basisdata in de tabel. Bij 
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troonredes 2000-2009

 aantal meest gebruikte zelf-   gevoelswaarde 
jaar  woorden standige naamwoorden  a eerste zin b eerste zin

2000 2410 regering (22) Aan het begin van deze 21e eeuw beleeft  ons land +
  samenleving (10) een periode van economische voorspoed.
  (Eur.) Unie (8)  

2001 2520 regering (18) De afschuwelijke aanslagen één week geleden in de –
  kwaliteit (8) Verenigde Staten hebben vele duizenden onschuldige
  burgers (7) mensen van het leven beroofd.  

2002 2680 regering (31) In de afgelopen jaren leken wij in de Nederlandse –
  burgers (13) samenleving te kunnen vertrouwen op een aantal
  veiligheid (11) zekerheden: een voortgaande groei van de economie
   en veiligheid tegen aanvallen van buitenaf. 

2003 2573 regering (24) De internationale en nationale ontwikkelingen van –
  overheid (13) het afgelopen jaar hebben de onzekerheden in ons
  (Eur.) Unie (12) dagelijks bestaan doen toenemen. 

2004 1895 regering (27) Vertrouwen geeft  een samenleving veerkracht en +
  werknemers (9) daadkracht.
  vertrouwen (9)  

2005 1724 regering (18) De kracht van Nederland ligt van oudsher in de manier +
  mensen (11) waarop wij samen weten in te spelen op veranderende
  samenwerking (8) omstandigheden. 

2006 1607 regering (15) Als sterk, welvarend en vrij land hebben wij een +
  mensen (11) belangrijke internationale verantwoordelijkheid.
  toekomst (8)  

2007 1941 regering (39) Ons land heeft  veel dat hoop geeft  en vertrouwen.  +
  mensen (11)
  beleid (8)  

2008 2000 regering (28) Nederland kan zelfb ewust en met vertrouwen inspelen +
  mensen (11) op de hoge eisen die momenteel aan ons worden gesteld.
  burgers (10)  

2009 1542 regering (22) De huidige tijd vraagt om vastberadenheid en bereidheid –
  burgers (7) tot verandering.
  sector (7)  

a    Met weglating van ‘jaar’ en ‘(Neder)land’
b    Met weglating van beginregels met persoonlijke en huishoudelijke mededelingen
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gebrek aan een trendmatige stijging of daling van het aantal woorden wijst de omvang 
van de troonredes niet op een algehele verslechtering die dwingt tot meer beleid res-
pectievelijk gepaard gaat met minder politieke ambities. Alle jaren is ‘regering’ het 
meest gebruikte zelfstandige naamwoord. Dat is een weinig verrassende constante 
aangezien de rede namens de regering wordt uitgesproken en over haar voornemens 
gaat. Het woord wordt niet meer of minder dominant en er is dus ook hier geen trend 
die op voortgaande achteruitgang zou kunnen duiden. De woorden op de tweede en 
derde plaats geven ook niet de indruk van toenemende zorgen of meer negatieve maat-
schappijduidingen. Dat is evenmin het geval voor de eerste zinnen. Met een plus of min 
is weergegeven of ze duiden op een goede of slechte ontwikkeling. Dat is wat subjectief 
(bijvoorbeeld een min voor 2002 omdat in de zin de tegengestelde feitelijkheid al door-
klinkt), maar controleerbaar. Er is geen sprake van een omslag van plussen in minnen, 
eerder van het omgekeerde. 
Met drie frequente woorden en een beginzin komen we er niet, dat is duidelijk. Mis-
schien borrelt er wel iets op als meer woorden in de analyse worden betrokken. De 
figuur geeft een beeld van het eerste en laatste jaar. Met enige goede wil is er in 20o0 
iets meer positieve toekomst (onderzoek, technologie) te ontdekken en in 2009 wat 
meer financiële problematiek (begroting, heroverwegingen), maar er is geen sprake 
van een algehele omslag van positieve naar negatieve woorden.  
 Een volgende stap zou nu zijn om de complete redes te onderzoeken met een slim 
tekstanalyseprogramma, dat verwante woorden samenvoegt, verbindingen tussen 
woorden kan leggen en daarop appreciaties weet te plakken. Het mij ter beschikking 
staande programma is echter nog lang niet zo slim. Dat zit nog op het niveau dat het 

‘echter’ voorstelt als een positieve waardering (waarschijnlijk als vergrotende trap van 
‘echt’), terwijl het woord een tegenstelling inluidt. Dat met de hand gaan corrigeren 
is uitzichtloos. Het zal geen decennium meer duren voor er voor algemeen gebruik 
mooiere tools zijn (waarschijnlijk dankzij Google c.s.), maar voor het moment helpt de 
techniek ons niet verder en zijn we aangewezen op onze globale indrukken.
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a   De figuren zijn gemaakt met 
www.wordle.net. Vermeld zijn 
de 49 (50 – ‘regering’) meest 
voorkomende woorden (met 
uitzondering van van algemeen 
frequent gebruikte woorden 
(de, een, zijn, ons e.d.). 
Hoe groter het woord, hoe 
frequenter gebruikt. 

de meest gebruik te woorden in de troonredes van 2000 en 2009a

2000

2009



d e n i eu w e eeu w o n t t r o o n d?

116

Kijken we zo naar de redes, dan valt allereerst hun verscheidenheid op, van slechts kort 
ingeleide boodschappenlijsten (bv. 2000) tot verhandelingen met veel maatschap-
pijbeschouwing (bv. 2004). Daar doorheenkijkend zijn de economische stemming en 
de maatschappelijke stemming toch wel enigszins te volgen. Economisch gaat dat 
het makkelijkst en komen met trefwoorden als ‘voorspoed’, ‘stilstand’, ‘onzekerheid’, 
‘groei’, ‘gunstige vooruitzichten’, ‘relatief goed’ en ‘crisis’ de golfbewegingen aardig in 
beeld. De maatschappelijke stemming is lastiger. In 2000 en 2001 vind ik niets. Daarna 
is er onder andere sprake van gevoelens van onbehagen, zorgen om de cohesie, ontbre-
kend vertrouwen, gevoelens van onzekerheid, van zich veiliger voelen, maar het jaar 
erna ook weer van te veel mensen die zich onveilig voelen, van meer optreden tegen 
onwenselijk gedrag en van maatschappelijk ongenoegen. Vaak is echter niet duidelijk 
hoe algemeen karakteriserend dergelijke signaleringen zijn en of ze duiden op groei-
ende problemen of op stijgende ambities om problemen aan te pakken. 
Al met al is er wel een duidelijk verschil tussen de economisch positief gestemde rede 
van 2000 en die van 2009, de somberste sinds 19821 (en de kortste sinds 1981), maar 
geen sprake van een voortdurend toenemende somberheid. Vanaf de troon gezien kan 
het nog best goed komen met de eenentwintigste eeuw.

Noten
1 De troonredes zijn o.a. te vinden op www. troonrede.nl (vanaf 1990) en, inclusief een zoekfunc-

tie, 0p: www.nrc.nl/achtergrond/article1969962.ece/Troonredes_van_1958_tot_heden. 
2  Carla van Baalen in dagblad Trouw van 16 september 2009.
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De comeback van de sociologie
jo s de h a a n, patr ic i a va n ec htelt en v ic v el dheer

In 2000 luidden Arie Glebbeek en Henk de Vos (2000) met hun artikel ‘Heeft  de socio-
logie een toekomst?’ de noodklok voor een bedreigde discipline. Vanaf het midden 
van de jaren zeventig van de vorige eeuw waren in Nederland de studentenaantallen 
sterk teruggelopen. Het aantal universiteiten met een volwaardige sociologieopleiding 
daalde tot zes. Binnen nwo was de relatief beschermde positie verdwenen en moesten 
sociologen de moeizame concurrentie met vooral de economen en psychologen om 
schaarse onderzoeksmiddelen aan. Glebbeek en De Vos (2000: 277) vroegen zich af: ‘Zal 
er in de eenentwintigste eeuw nog plaats zijn voor de sociologie of zal deze discipline 
in de geschiedenis worden bijgezet als een typisch bijverschijnsel van het twintigste-
eeuwse moderniseringsproces?’
Als oorzaak van de gedaalde populariteit wezen Glebbeek en De Vos (2000) op het 
ontbreken van een maatschappelijke beroepspraktijk voor sociologen. Volgens hen 
is de sociologie een typische academische onderzoeksdiscipline, waarbij er te weinig 
aandacht is voor de rol van de socioloog als (beleid)adviseur. Sociologen zijn weliswaar 
vaak werkzaam in beleidsfuncties, maar kunnen zich daarbij onvoldoende beroepen 
op een theoretisch kader. Er zijn echter ook andere redenen voor de neergang van 
sociologie te geven. De sociologie is moeder geworden van tal van deelstudies (kundes) 
die wel de massale aandacht van studenten trokken. De sociologie straalde verder een 
grote interne verdeeldheid uit. Deze werd aangewakkerd door de ontwikkeling van 
onderzoeksscholen en de soms venijnige discussies tussen leden van die scholen. In de 
schoolstrijd maakte ieder van de betrokken partijen aanspraken op de sociologische 
waarheid (Van El 2002).
Hoe staat het er nu – tien jaar later – voor met de sociologie? Hebben de auteurs hun 
mening moeten bijstellen? 
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De verzwakte positie van de sociologie heeft in de tussentijd de nodige aandacht gehad. 
In 2001 organiseerde de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (swr) van de knaw een confe-
rentie over de toestand en toekomst van de Nederlandse sociologie. Enkele jaren later 
installeerde de knaw een Verkenningscommisie Sociologie om vragen te stellen over 
de zin, de bijdrage en de toekomst van de sociologie als discipline (zie ook Engbersen 
en De Haan 2006). De commissie nam ruim de tijd, inventariseerde tal van knelpunten 
en kwam in optimistische stemming tot aanbevelingen voor de toekomstige ontwikke-
ling van de discipline (knaw 2006). Voorzitter Godfried Engbersen benadrukte de sym-
bolische waarde van de verkenning. Een breed samengestelde commissie was immers 
zonder naweeën van schoolstrijd in staat geweest om een gedeelde agenda voor de 
toekomst op te stellen. In het bestuur van de beroepsvereniging van sociologen werken 
universitaire en niet-universitaire sociologen inmiddels constructief samen om van de 
Nederlandse Sociologische Vereniging (nsv) een volwaardige en gezaghebbende vereni-
ging te maken.  
Als academische onderzoeksdiscipline is het de sociologie goed vergaan. De onder-
zoeksscholen en onderzoeksprogramma’s kregen de afgelopen jaren hoge waarderin-
gen. Twee centrale onderzoekscholen (assr en ics) kregen lovende woorden toebe-
deeld door internationale visitatiecommissies in het kader van de hererkenningsproce-
dure van de ecos (Erkenningscommissie Onderzoekscholen) van 2002 en 2003. Het ics 
heeft een ‘intellectual lead in European sociology’ en de assr ‘maintains a high level of 
activity and an admirable standard of excellence’ (knaw 2006). In 2009 verscheen het 
rapport van een internationale visitatiecommissie die het onderzoek van negen Neder-
landse onderzoeksprogramma’s heeft beoordeeld. De Utrechtse sociologen kregen 
de hoogste scores op alle vier dimensies (quality, productivity, relevance en viability) 
gevolgd door het Tilburgse programma. Ook op andere universiteiten was men trots op 
de goede beoordelingen. De commissie concludeerde dat het sociologisch onderzoek 
in Nederland op een hoog niveau staat.  
De eeuwwisseling vormde een keerpunt in de alsmaar afnemende populariteit van de 
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sociologie: de studentenaantallen zijn vanaf het begin van het nieuwe millennium 
gaan stijgen. Het is echter onwaarschijnlijk dat de wetenschappelijke kwaliteit van de 
onderzoeksscholen zorgen voor de groei van de studentenaantallen. Aankomende stu-
denten lezen zelden Engelse wetenschappelijke tijdschriften en andere Nederlanders, 
onder wie beleidsmakers, evenmin.  
Voor de toegenomen populariteit van de sociologie is een aantal mogelijke redenen te 
geven (zie ook Van Hoof 2008). In de eerste plaats zorgt de groeiende roep om evidence 
based policy voor een grotere vraag naar sociologisch onderzoek. De beleidssociologie 
zoals Jacques van Doorn die voor ogen stond, heeft in politiek Den Haag vaste voet aan 
de grond gekregen; beleidsevaluaties hebben een hoge vlucht genomen, hoewel soms 
in ongewenste gedaanten. Beleidsmakers zagen zich in de afgelopen decennia gecon-
fronteerd met grote maatschappelijke veranderingen. Globalisering en individualise-
ring, vergrijzing en verkleuring, en de digitalisering van de leefwereld zijn allemaal 
trends die uiteenlopende beleidsterreinen raken en waarvan sociologen de gevolgen 
zichtbaar maken. Daarnaast lijkt het imagoprobleem van de sociologie meer en meer 
tot het verleden te behoren. Slechts verstokte conservatieven behouden het beeld van 
de socioloog als wereldverbeteraar op geitenwollen sokken. De beeldvorming van de 
sociologie wordt in belangrijke mate gedragen door de bijdragen van sociologen aan 
het publieke debat. Niet alleen vooraanstaande sociologen als Abram de Swaan, Kees 
Schuyt, Paul Schnabel, Jolande Withuis en natuurlijk ook de in 2008 overleden Jacques 
van Doorn laten in essays en columns van zich horen (zie De Haan 2004). Ook onder-
zoekers laten zich als socioloog in de media zien en dragen op basis van onderzoeksre-
sultaten bij aan maatschappelijke debatten. Onderzoekers worden niet langer gezien 
als producenten van trivialiteiten. Na decennia van Jan-Blokkervrees voelt die imago-
winst aan als een warm bad. 
De sociologie heeft zich in de eerste tien jaar van deze eeuw goed staande weten te 
houden, maar dit biedt nog geen garanties voor de toekomst. In vergelijking met 
andere sociale wetenschappen blijft de sociologie opmerkelijk klein, zowel in de maat-
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schappelijke betekenis van het vak als in studentenaantallen. Studenten van de sociolo-
gie verwachten dat ze ook oplossingen kunnen bieden voor huidige maatschappelijke 
dilemma’s. Het is de vraag of de analytisch ingestelde sociologie die ook kan bieden. 
Op dit punt is er ook volgens Glebbeek en De Vos in de afgelopen tien jaar weinig veran-
derd: ‘De eenzijdige onderzoeksgerichtheid van het vak geldt nog evenzeer als in 2000, 
en de boodschap van het toen verschenen artikel is op hoofdlijnen dus nog even geldig.’ 
Voorlopig is de sociologie veel beter in verklaren dan in verbinden of in welke maat-
schappelijke functie dan ook. De sociologie heeft een come back gemaakt, maar als ze 
in de eenentwintigste eeuw een werkelijk invloedrijke discipline wil worden, zal ze niet 
alleen analyse moeten bieden maar ook oplossingen.
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De krant was een meneer 
k ee s m. pa l ing

De uitdrukking De krant is een meneer stamt uit lang vervlogen tijden en is inmiddels 
niet meer van toepassing op de huidige dagbladpers. Voorbij is de romantiek van het 
Londense Fleetstreet en de Amsterdamse Nieuwezijds Voorburgwal. Voorbij de tijd dat kran-
tenmagnaten als Lord Beaverbrooke een dagblad kochten (Daily Express) louter en alleen 
om politieke invloed uit te oefenen of Freddy Sijthoff  (Sijthoff  Pers, Haagsche Courant ) 
die een dagblad bestierde omdat hij de journalistiek een warm hart toedroeg. Aan het 
eind van de twintigste eeuw zijn zij opgevolgd door mediatycoons als Rupert Murdoch 
en Christian van Thillo (Persgroep), die toch vooral oog hebben voor de winstgevendheid 
van hun bedrijven. Het is één van de factoren die de ontwikkelingen in de dagbladpers 
van de afgelopen tien jaar sterk hebben beïnvloed. Een andere, daarmee samenhan-
gende factor is de voortdurende afname van het abonneebestand van de dagbladen. 
Gaf in 1997 nog 62% van de Nederlanders aan dat in hun huis een krant in de bus kwam, 
in 2008 was dit gedaald tot krap de helft  van alle huishoudens. Bedenkelijk was dat dit 
aandeel het laagst was onder de 25-45-jarigen en dat zich in deze leeft ijdscategorie ook 
de sterkste daling had voorgedaan: van 54% in 1997 tot 33% in 2008. En dan hebben we 
het nog maar niet over de categorie tot 25 jaar, die zich vooral richt op internet en de 
mobiele telefoon. Dat belooft  dus niet veel goeds voor de toekomst van de dagbladpers.

aDHD
In het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw verdwenen ook veel zelfstandige, 
vooral regionale en plaatselijke dagbladen. De Haagsche Courant (sinds 1864) van Freddy 
Sijthoff  ging in 2005 op in het Algemeen Dagblad (aD/Hc, in de wandelgangen spott end 
aDHD genoemd), evenals het Utrechts Nieuwsblad, de Amersfoortse Courant, De Dordtenaar, 
de Goudsche Courant, de Rijn en Gouwe en het Rott erdams Nieuwsblad. En zo verging het ook 
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veel dagbladen die tot de Wegener en de Telegraaf Media Groep behoorden. De poging 
om verliezen aan abonnees en advertenties te beperken haalden echter minder uit dan 
verwacht, want de oplagen bleven dalen. Een jaar geleden werden bij de adcombinatie 
de zelfstandige redacties in de regio verder ingekrompen. 
Mede ten gevolge van de economische crisis werden alle dagbladen de afgelopen jaren 
gedwongen tot bezuinigingen en reorganisaties. Medio 2008 schrapte het ad ruim 
honderd redactionele plaatsen. Bij de Telegraaf Medio Groep gingen in diezelfde tijd 
zo’n 450 banen weg, onder andere bij de redactie van De Telegraaf. Volgens schatt ingen 
van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (nvJ) verdwenen er de afgelopen vier 
jaar tussen de 600 en 700 banen in de dagbladsector, oft ewel een kwart van het totale 
personeelsbestand. Die schatt ing dateerde van eind 2008 en de nvJ sprak toen de vrees 
uit dat het daarbij niet zou blijven. Die vrees is inmiddels bewaarheid geworden, want 
ook bij de de Volkskrant en Trouw verdwijnen 130 van de 750 banen. Eenzelfde ontwikke-
ling doet zich voor bij de persbureaus als het anp en de gpd. Bij de laatste, werkzaam 
voor de regionale dagbladen, is de redactie in Den Haag sinds 2005 vrijwel gehalveerd. 
Bij andere geschreven media, zoals weekbladen, wordt steeds meer gewerkt met een 
rompredactie, die bij gelegenheid aangevuld wordt met een pool van freelancers.

Jongensboekjournalistiek
Een andere ontwikkeling die de dagbladen parten speelt, is de concurrentie van radio 
en tv, maar de laatste jaren vooral van gratis dagbladen als Metro en Spits en de verschil-
lende nieuwssites op het internet. Voor een deel dragen de dagbladen hier ook zelf toe 
bij met hun eigen websites. Ook indirect dragen zij bij via de medefi nanciering van het 
anp, dat een belangrijke nieuwsbron vormt voor de internetsites en de gratis media.
De vraag is natuurlijk welke gevolgen dit alles heeft  voor de kwaliteit van de nieuws-
garing. Goede journalistiek kost tijd en mensen, vergt research, hoor en wederhoor, 
check en dubbelcheck, schrijven en schaven, kortom, alles wat we kennen van All the 
president’s men en de jongensboekjournalistiek van Woodward en Bernstein. Zou zoiets 
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onder de huidige Nederlandse verhoudingen mogelijk zijn? Het ergste moet worden 
gevreesd. Niet alleen ontbreekt het aan tijd, geld en mensen voor research – het nieuws 
moet tegenwoordig ook lichtvoetig of spectaculair zijn. Harde feiten, gedegen analyses 
of serieuze beschouwingen, daar moet men de lezer maar niet te veel mee lastigvallen. 
Het was deze ontwikkeling die eind vorige eeuw een aantal Amerikaanse topjournalis-
ten zozeer zorgen baarde dat zij een Committee of Concerned Journalists oprichtten. 
Onder deze vlag deden zij allerlei onderzoek naar ontwikkelingen in de journalistiek. 
Eén van de verontrustende conclusies was dat het lezerspubliek steeds minder vertrou-
wen had in de pers. In Nederland was dat het afgelopen decennium niet anders: had in 
1999 nog driekwart van de Nederlanders vertrouwen in de schrijvende pers, in 2007 was 
dit gedaald tot 62%. 

Dr. Clavan
Een andere Amerikaanse conclusie die ongetwijfeld ook op Nederland van toepassing 
is, was dat door een toenemend accent op winstgevendheid en een sterkere concur-
rentie ‘news was becoming entertainment and entertainment becoming news’. Uit 
onderzoek bleek bijvoorbeeld dat weekbladen liever een film- of popster op de cover 
zetten dan een politicus of wetenschapper. Twintig jaar geleden lag die verhouding 
omgekeerd. Tevens bleek dat ‘meningen en opinies’ belangrijker waren geworden dan 
de eigenlijke feiten waarover ze hun licht lieten schijnen.
Natuurlijk is het makkelijker en goedkoper om een dr. Clavan of een talking head uit de 
Kamer te interviewen over een incident in Uruzgan dan daar zelf op een fact-finding mis-
sie te gaan. Maar hoe weet je dan of je de juiste toedracht kent? Van de Marechaussee? 
Het anp? Van een ‘embedded’ journalist? Dan krijg je een vorm van journalistiek waar-
van oorlogscorrespondent Edward Behr de dilemma’s zo mooi heeft samengevat in de 
titel van zijn memoires: ‘Anyone been raped and speaks English?’ En zoals vroeger de 
waarheid als eerste sneuvelde op het oorlogstoneel (lees de klassieker The First Casualty 
van Philip Knightley), zo zijn het tegenwoordig in een tijd van Haast, Hype en Gehijg 
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eerst de nuances en daarna de feiten die op vele fronten het loodje leggen. Was dertig 
jaar geleden de historische blunder Massaslachting in Timisoara (gevolg van elkaar napra-
tende internationale persbureaus) een uitzondering, tegenwoordig zijn dergelijke mis-
sers schering en inslag. 

Infotainment
Tegen de achtergrond van verdere bezuinigingen en gezien het belang van de pers voor 
ons democratisch bestel zal het niet verwonderen dat minister Plasterk van Cultuur 
een commissie instelde die zich moest buigen over de toekomst van de Nederlandse 
pers. Deze Commissie Brinkman zoekt het vooral in samenwerking en innovatie. Maar 
uiteindelijk komt het erop neer dat Nederland de pers krijgt die het verdient. Zolang er 
genoeg mensen zijn die kennis en inzicht belangrijker vinden dan roddel en achterklap, 
en zolang er genoeg lezers zijn die daarvoor ook willen betalen, zullen er ondanks alle 
crises altijd kwaliteitskranten blijven bestaan. Want voor de andere media resteert er 
nog één wijze, Amerikaanse les: infotainment is voor nieuwsmedia op de lange duur een heil-
loze strategie. De verklaring is eenvoudig: echt entertainment is altijd leuker.
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Groeiende steden, krimpende dorpen
a n ja s teenbek k er s

‘Ons land is vol, ten dele overvol.’ In haar laatste troonrede, uitgesproken op dinsdag 
18 september 1979, verwoordde de toenmalige koningin Juliana wat toen breed in de 
maatschappij gevoeld werd. In de jaren vijft ig, zestig en zeventig van de vorige eeuw 
was er in Nederland sprake van een zodanige snelle groei van de bevolking dat er zelfs 
gesproken werd van een bevolkingsexplosie. Ondanks deze stevige bevolkingsgroei 
heeft  Nederland een sterke ontgroening doorgemaakt in de jaren zeventig en tachtig, 
waardoor de groep jonge mensen in de gezinsvormende fase relatief klein is geworden. 
Tegelijkertijd neemt sindsdien de sterft e in onze vergrijzende bevolking geleidelijk toe. 
Het aantal geboorten per vrouw (gemiddeld 1,7) is op de lange termijn niet meer toe-
reikend om de bevolking constant te houden. Vooralsnog zorgt immigratie ervoor dat 
de bevolking voorlopig volgens het cbs nog zal groeien tot circa 17,5 miljoen omstreeks 
2035. Daarna zal in grote delen van het land een structurele bevolkingsdaling inzett en. 
Het Nederlands Interdisciplinaire Demografi sch instituut spreekt in dat kader van een 
demografi sche omslag (Nimwegen en Heerding 2009). 
Die omslag is nog ver weg, zou je zeggen, geen zaak om je nu al zorgen over te maken. 
En inderdaad, in vergelijking met andere West-Europese landen (bijv. Oost-Duitsland) 
komt de bevolkingsdaling in Nederland laat op gang. En dus ook de belangstelling 
daarvoor. Een conferentie, georganiseerd in 1996 door de Nederlandse Vereniging van 
Demografen, onder de titel: ‘Een teruglopende bevolking: ramp of remedie?’ hielp niet 
om het thema in Nederland op de kaart te krijgen (Derks 2005). Bestuurlijk en poli-
tiek Nederland lag rond de millenniumwisseling nog niet wakker van de toekomstige 
structurele bevolkingskrimp. Pas in 2006 verscheen er een eerste onderzoeksrapport 
dat aandacht vroeg voor de bevolkingskrimp als belangrijke nieuwe ontwikkeling in 
Nederland (Derks et al. 2006). De landelijke dagbladen pikten de essentie van deze 
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publicatie direct op en kopten: ‘Krimp is blinde vlek bij bestuurders en politici’ (de 
Volkskrant, 15 maart 2006). Sindsdien zijn ettelijke studies naar de toekomstige bevol-
kingsdaling verricht en ook bij de overheid staat de aanstaande structurele daling van 
de bevolking nu definitief op de agenda. 
Het is niet verwonderlijk dat de eerste studie naar bevolkingskrimp aan de Universiteit 
van Maastricht werd verricht. Samen met de regio’s Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaan-
deren is Parkstad Limburg (Heerlen-Kerkrade en omgeving) namelijk een voorloper in 
de bevolkingskrimp. Al in 2002 werd daar de top van de bevolkingsomvang bereikt en 
zette de structurele daling in. In 2008 was de bevolking terug op het niveau van 1994. 
Krimp van de beroepsbevolking, waar grote delen van Nederland mee kampen, was in 
deze regio al in 1995 aan de orde(Derks 2008).  
Bevolkingsdaling is in Nederland een regionaal fenomeen te zijn. Er zijn gebieden, 
zoals Zuid-Limburg, waar in het verleden vanwege de slechte arbeidsmarkt (mijnslui-
ting) een deel van de potentiële beroepsbevolking is vertrokken. Dergelijke regio’s 
kampen nu met een geboortetekort en een sterfteoverschot in een vergrijzende bevol-
king. In het specifieke geval van Parkstad Limburg doet de grensmigratie naar België 
en Duitsland een extra duit in het zakje. In centrale delen van ons land zijn er andere 
oorzaken aan te wijzen. Daar kan de bevolkingsdaling bijvoorbeeld een gevolg zijn van 
het kleinere aantal personen per huishouden, vooral in die gebieden waar nauwelijks 
nieuwbouw van woningen plaatsvindt. Ook dalen de bewonersaantallen als een gebied 
minder aantrekkelijk is en geen nieuwe bewoners weet te trekken. In veel plattelands-
gemeenten (‘buitengebieden’) nemen de aantallen af door het verhuizen van de 18-25 
jarigen naar de stad, meestal vanwege opleiding of werk (Louter & van Eikeren 2009).
De bevolkingskrimp is dus ook in het hier en nu al reëel, vooral in de ‘perifere’ delen 
van Nederland. De dorpsbevolking slinkt er niet alleen doordat er minder baby’s gebo-
ren worden en er meer mensen overlijden. Nee, de reeds waarneembare bevolking-
krimp is een gevolg van de (binnenlandse) verhuisbewegingen van personen en huis-
houdens. Jaarlijks vinden er in Nederland circa 600.000 verhuizingen plaats van de ene 



h o e h e t o n s v er g i n g … 

129

naar een andere gemeente. Volgens de analyses van Louter en van Eikeren verklaren 
deze ‘tussengemeentelijke’ verhuizingen het best waarom gemeenten verschillen qua 
bevolkingsdynamiek. De krimp is dus vooral een relatief verschijnsel: bevolkingsgroei 
in het ene gebied gaat hand in hand met een bevolkingsdaling in andere gebieden. Dit 
zagen we ook in het verleden al, bijvoorbeeld in de periode 1965-1985, toen de bevol-
king van de grote steden daalde en in de ‘suburbs’ groeide. In deze periode van subur-
banisatie kenden ook de perifere landelijke gebieden een groei boven het nationaal 
gemiddelde.  
Recent is er een opvallende nieuwe tendens van ruimtelijke concentratie te zien: de ste-
den groeien, de dorpen krimpen. Deze ruimtelijke uitsortering wordt in de toekomst 
alleen maar groter (www.regionalebevolkingsprognoses.nl), vooral aan de randen van 
Nederland. De afname in de huidige drie krimpgebieden zal naar verwachting oplopen 
tot ruim 150 duizend inwoners rond 2025. Overigens zal ongeveer 61 procent van alle 
gemeenten te maken krijgen met een afnemende bevolking en 9 procent ook met een 
afnemend aantal huishoudens (van Nimwegen en Heering, 2009). Tegelijkertijd is de 
verwachting dat de Randstad en Midden-Nederland blijven groeien, en dan met name 
de steden. Door de komst van nieuwe Nederlanders en door geboorten zou de groei 
circa 1,25 miljoen bedragen in de komende drie decennia.  
Is er een risico van overbevolking in de (Rand)steden? In het begin van de jaren tachtig 
had men al het gevoel dat Nederland vol was. Hoe zal het straks zijn om in een stad 
als Amsterdam te leven, die met 90.000 inwoners zou kunnen groeien? Of in Gronin-
gen, Nijmegen, Zwolle, Amersfoort en Tilburg die met twintig tot dertigduizend zul-
len groeien? Dat ‘vol’ een relatief begrip is, weet elke treinreiziger. Zelfs als de trein 
overvol is, slagen er altijd nog wel een paar reizigers in zich op het balkon tussen de 
menigte te proppen. Ook geografisch gezien is ‘volheid’, in het wetenschappelijke 
jargon ‘crowding’, een relatief begrip. Nederland is met bijna 500 inwoners per km2 
één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Onze steden kunnen zich echter bij 
lange na niet meten met de echte wereldsteden. Met een autorit van een kwartiertje 
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laat je al de drukte van de stad achter je, en lonkt de rust, de ruimte en de groene stof-
fering van het landelijke gebied. Dat zal met de voorspelde bevolkingsgroei niet wezen-
lijk veranderen. 
Is er een risico dat de dorpen leeglopen? Hoewel het niet zal gaan als in Frankrijk, zal 
Nederland naar de mening van Jan Latten , verbonden aan UvA en cbs, ook te maken 
krijgen met spookdorpen (Nederlands Dagblad, 29-10-2009). Vooral in gebieden met een 
stagnerende economie en minder aantrekkingskracht zal de werkende klasse wegtrek-
ken en zullen de ouderen en armen de hoofdmoot van de dorpsbevolking gaan vormen. 
Als dan ook het aantal huishoudens gaat afnemen, is het volgens Latten onontkoom-
baar dat er ook in Nederland lege gebieden en spookdorpen ontstaan. Het Groningse 
dorpje Ganzendijk is maar ternauwernood aan dit lot ontsnapt, voorlopig althans. Voor 
de bevolking van dergelijke dorpen vormt de krimp wel degelijk een bedreiging voor de 
leefbaarheid. In de meeste dorpen is de bevolkingskrimp echter niet direct van invloed 
op de leefbaarheid. Onder invloed van algemene maatschappelijke tendensen, zoals de 
toename van de mobiliteit, zijn de meeste bewoners niet meer afhankelijk van voorzie-
ningen en werkgelegenheid in het eigen dorp. Het is dus zaak om de oorzaken en gevol-
gen van bevolkingskrimp niet op de schaal van de woonplaats te bekijken, maar er ook 
de regio bij te betrekken. Dit gebeurt ook al in het onlangs gelanceerde Interbestuurlijk 
Actieplan Bevolkingsdaling.  
Het woord bevolkingskrimp alleen al suggereert dat het om een dreigende en bedrei-
gende ontwikkeling gaat. Krimp biedt echter ook kansen. De groei van de steden en de 
krimp van de dorpen leiden tot een grotere variatie aan woonmilieus, die daardoor ook 
beter aansluiten bij de woonvoorkeuren van de bevolking. De ruimtelijke concentratie 
van bevolkingsgroei in de (grote) steden helpt om de verstedelijking in de suburbane 
delen van Nederland in de perken te houden. Waar de krimp de overhand krijgt, komt 
ook meer rust en ruimte.
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Het belang van langetermijnramingen
 e v el ien eggink en is ol de wo it tie z

Ramingen zitt en er ‘bijna altijd naast’. Dit is het verwijt dat het Centraal Planbureau dit 
voorjaar kreeg in een landelijk dagblad (Van Alphen 2009). Is zo’n verwijt ook aan ons, 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp), te maken? In het afgelopen decennium heeft  
het scp verschillende malen ramingen gemaakt van het toekomstige gebruik van de 
verpleging en verzorging, waaronder de thuiszorg. Het gebeurt echter zelden dat deze 
ramingen in de werkelijkheid ook precies zo uitkwamen. Waar ligt dat aan?
Onze eerste raming over het gebruik van thuiszorg ging uit van gegevens uit 2000 
(Timmermans en Woitt iez 2004). Die studie raamde tot 2020 een jaarlijkse groei in het 
thuiszorggebruik van 1,2%. Onze meest recente raming is gebaseerd op gegevens uit 
2004/2005 en raamt tot 2030 een jaarlijkse groei in de thuiszorg van 1,3% (Woitt iez et 
al 2009). Deze geraamde groei is lager dan de feitelijke groei in het verleden, die tussen 
1985 en 2005 2,5% per jaar bedroeg. Maar zoals in fi guur 1 te zien is, verschilt de groei 
sterk per periode. Tussen 1985 en 1995 was de groei gematigd (0,3%) maar daarna nam 
hij heel snel toe. In de jaren 1995-2005 was de feitelijke groei gelijk aan 4,7 %, maar de 
fi guur laat ook zien dat er na 2003 zelfs een kleine daling plaatsvond. 

Is het reëel om te denken dat groeipercentages van 4,7% blijvend zijn? Dat wil zeggen, 
is het denkbaar dat het aantal gebruikers in 2020 verdubbeld zal zijn ten opzichte van 
2003? Wij denken van niet, omdat het beleid grote invloed heeft  op het gebruik van 
thuiszorg. Zo werden in de periode 1995-2005 nieuwe zorgvormen geïntroduceerd, en 
kregen bestaande zorgvormen een hoger prijskaartje. Een sterke toename van het 
volume is het gevolg (fi guur 1). Ook de stagnerende groei van het gebruik van thuiszorg 
in de periode 2003-2005 is een gevolg van beleid. Dit heeft  te maken met een forse ver-
hoging van de eigen bijdrage in 2004, waardoor veel mensen afzagen van het gebruik
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figuur 1: de groei in gerealiseerd en ger a amd gebruiksvolume van thuiszorg, 1985-2030, 
in indexcijfers (1985=100)a

a  Het volume meet het aantal uren thuiszorg, gewogen met de prijs per type zorg.
Bron: Eggink et al. (2008); Woitt iez et al. (2009)

van thuiszorg. Door aanpassingen in het beleid kan het gebruik op korte termijn (sterk) 
veranderen. We zijn echter vooral geïnteresseerd in de verwachte veranderingen op 
lange termijn; we weten immers niet hoe het beleid zich zal ontwikkelen. Daarnaast is 
het voor beleidsmakers zelf zinvoller om te weten hoe het gebruik zich ontwikkelt als 
er tussentijds geen beleidswijzigingen plaatsvinden. Zij kunnen dan de eff ecten van 
beleidsingrepen beter bepalen. 
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In het algemeen neemt het gebruik van zorg in snel tempo toe. Voor de sector verple-
ging en verzorging is vooral de vergrijzing van de bevolking daar debet aan: het aantal 
ouderen neemt toe, en zij hebben relatief vaak zorg nodig. Tegelijkertijd blijven oude-
ren ook steeds langer gezond en stijgt hun opleidingsniveau, waardoor de toename van 
het zorggebruik weer wordt gedempt. Een hoger opleidingsniveau en betere gezond-
heid gaan namelijk gepaard met een lager zorggebruik (Timmermans en Woittiez 2004; 
Woittiez et al. 2009). De gezondheid van de 65-minners wordt daarentegen steeds slech-
ter, met name door het steeds frequenter voorkomen van overgewicht en diabetes. Dat 
leidt weer tot een toenemend gebruik van met name de thuiszorg. 
De scp-ramingen van het zorggebruik zijn gebaseerd op ontwikkelingen als de vergrij-
zing en de veranderingen in de gezondheid en opleidingsniveau. Dit soort ramingen 
geven langetermijntrends weer: hoeveel gebruikers van zorg komen erbij als er meer 
en gezondere ouderen komen en als er geen nieuw beleid wordt gevoerd. De ramingen 
worden daarom vaak ‘beleidsneutraal’ genoemd: veranderingen in beleid zijn niet in 
de ramingen verdisconteerd. Omdat beleid vaak reageert op gesignaleerde (lange ter-
mijn-) ontwikkelingen is het bijna vanzelfsprekend dat de ramingen niet uitkomen.
Het beleid op het gebied van zorg verandert ook nogal. In het afgelopen decennium is 
de budgettering van de zorginstellingen losgelaten om de lange wachtlijsten te kun-
nen wegwerken. Hierdoor is het zorggebruik toegenomen. Daarnaast is de trend van 
extramuralisering ingezet: mensen kunnen en willen tegenwoordig langer thuis blij-
ven als ze gezondheidsproblemen krijgen. Het beleid stimuleert daarom het gebruik 
van thuiszorg als vervanging voor opname in een verzorgingshuis. Daarnaast worden 
zorgvormen anders ingevuld (bijvoorbeeld begeleiding), en worden er Persoonsgebon-
den budgetten (Pgb’s) ingezet om zelf zorg in te kopen. Deze maatregelen hebben een 
stimulerend effect op het (thuis)zorg gebruik. 
Om te beoordelen in hoeverre deze beleidsveranderingen de groei in het gebruik van 
thuiszorg hebben bepaald, is het nodig om de groei in het verleden en de toekomstige 
groei uiteen te rafelen in verschillende trends: demografische, autonome en beleids-
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matige. De demografische component heeft te maken met de omvang van de bevolking 
en de leeftijdsopbouw. De autonome trend geeft aan hoe het zorggebruik verandert 
door ontwikkelingen in omstandigheden (gezondheidstoestand) en veranderingen in 
de voorkeuren van bepaalde bevolkingsgroepen (opleidingsniveau). De beleidsmatige 
trend geeft aan hoe het zorggebruik verandert door ontwikkelingen die noch te maken 
hebben met demografie noch met de autonome trend. Het is eigenlijk een restterm 
die alle trends omvat die we niet hebben kunnen modelleren. Het omvat dan ook niet 
alleen beleidsmatige ontwikkelingen, maar ook veranderingen in de houding van men-
sen tegenover zorggebruik. Te denken valt aan het liever thuis willen blijven wonen 
in plaats van te verhuizen naar een verzorgingshuis en het liever hulp ontvangen van 
iemand van een thuiszorginstelling dan van een naaste. In de praktijk kunnen we voor 
het gerealiseerde gebruik de beleidseffecten niet onderscheiden van de autonome 
effecten.
In een periode waarin er weinig beleidsveranderingen zijn, verwachten we dat de 
ramingsuitkomsten en de feitelijke realisatie van de groei niet sterk uiteen zullen 
lopen. Dan zien we eigenlijk zowel in de realisatie als in de raming de groei op lange 
termijn. We zien dat als we de uitkomsten van de raming tot 2030 vergelijken met 
de realisatie van de groei in de periode 1985-1995 (figuur 2). De periode 1985-1995 is 
wat betreft beleidsingrepen in de zorg vrij ‘rustig’. Daarom verwachten we dat onze 
toekomstraming van het groeipercentage tot 2030 in de buurt ligt van de groei in 
deze periode, als we corrigeren voor de iets andere ontwikkeling in de demografie 
en in de autonome trend. Figuur 2 laat zien dat dit ook zo is. De groei in de thuiszorg 
door demografie is door het lage geboortecijfer uit de crisisjaren dertig en de Tweede 
Wereldoorlog iets lager dan de raming. De demping van de groei door de verbeterde 
gezondheid was in werkelijkheid (1985-1995) wel iets groter dan in de raming. Dat komt 
doordat we in de toekomst te maken krijgen met een verslechterende gezondheid van 
65-minners door diabetes, terwijl dat nog niet zo speelde in de periode 1985-1995.
Op basis van de langetermijntrend zouden we in de periode 1995-2005 ook een stijging 



h e t b el a n g va n l a n g e t er m i j n r a m i n g en

136

figuur 2: de ja arlijksegroei in gerealiseerd en ger a amd gebruiksvolume van thuiszorg, 
na ar demografische, autonome en beleidsmatige ontwikkelingen, 1985-2030 (in procenten)

Bron: Eggink et al. (2009)

in het thuiszorggebruik ten gevolge van de vergrijzing verwachten, die gedempt wordt 
doordat de oudere bevolking steeds gezonder blijft en hoger is opgeleid. We verwach-
ten dus een afname in de groei van de thuiszorg door de autonome trend. Maar we 
zien dat in het recente verleden de groei door de autonome trend in combinatie met 
het beleid juist fors is toegenomen. Dit heeft te maken met: het vrijkomen van extra 
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middelen sinds 1997, waardoor wachtlijsten konden worden weggewerkt; de andere 
invulling van het recht op zorg (men kan nu via gerechtelijke procedures afdwingen dat 
de zorg ook daadwerkelijk wordt geleverd) en de extramuralisering. Immers, de men-
sen met behoefte aan hulp die ervoor kiezen om niet naar een verzorgingshuis te gaan 
maar thuis te blijven, hebben wel thuiszorg nodig. 

In hoeverre zouden deze beleidsmaatregelen verdisconteerd moeten worden in ramin-
gen? Dat hangt af van de inschatting in hoeverre de beleidsmaatregelen tijdelijk of per-
manent zijn. Dat is moeilijk te voorspellen. De andere invulling van het recht op zorg 
is nog steeds geldig. De inzet van extra wachtlijstmiddelen is gestopt en aan extramu-
ralisering zit een grens, want er zullen altijd mensen zijn die niet thuis kunnen blijven 
wonen. Ramingen op basis van verschillende scenario’s zijn dan ook de beste manier 
om de onzekerheid van de toekomst aan te geven. Onze langetermijnraming dient 
daarbij als referentie. Daarom zijn wij het eens met Canoy (2009), die vindt dat ook 

’verkeerde’ ramingen zinvol zijn omdat zij beleidsmakers aangrijpingspunten bieden 
om beleid te maken. Sterker, wij vinden juist die ’verkeerde’ beleidsneutrale ramingen 
zinvol, omdat op basis daarvan mogelijk veranderingen door middel van beleidsaan-
passingen ingeschat kunnen worden.
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