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Vroeger was alles beter. Je hoort het uitroepteken, maar het zou moeten klinken als een vraag. 

Was het vroeger echt beter? Wat was er dan precies beter en voor wie was het beter? Is het een 

herinnering of een fantasie? Praten we over feiten of laten we gevoelens en opvattingen spreken? 

Zijn er bewijzen van toen of biedt het ongenoegen over het heden voldoende zekerheid dat het 

vroeger beter geweest moet zijn?

 Dat het vroeger beter was, kan in alle tijden en in iedere toonaard gehoord worden. Zelfs 

als het voor alles en iedereen duidelijk is dat het vroeger slechter was, is er toch altijd nog het 

‘tenminste’, dat er aan herinnert dat men toen nog wat voor elkaar over had en tevreden was met 

het weinige dat men bezat. Men kende nog dankbaarheid, had manieren en was gelukkig, ook al 

had men niets. Dat schijnt nog steeds het beste recept voor de boterham met tevredenheid te 

zijn, want ook in Afrika stralen de mensen die weinig of niets hebben, levenslust en vrolijkheid uit. 

Waar overvloed is, heerst ook onbehagen en wanneer iedereen alles heeft, hoeft niemand meer 

zijn broeders hoeder te zijn. Wie in het bezit is gekomen van waar naar verlangd werd, verlangt 

al gauw weer terug naar het nog onvervulde verlangen zelf. In China en India verwijdert men 

zich snel van een verleden van armoede en wenkt de rijkdom van de toekomst . In de westerse 

samenleving en zeker in Nederland overheerst het gevoel dat de toekomst vooral minder van 

hetzelfde en meer van wat men niet wil zal brengen. Het vertrouwen dat het van jaar op jaar beter 

zal gaan, heeft plaatsgemaakt voor de angst dat het juist minder zal worden. Minder welvaart, 

maar ook minder welzijn, slechtere verhoudingen op het werk en in de samenleving, slechtere 

kwaliteit ook van het milieu, minder goede zorg en veel minder goed onderwijs (scr 2004). Sim-

pelweg behouden wat men heeft, zal ook steeds meer moeite en geld gaan kosten. 

 Tweeduizend jaar geleden wisten de Romeinen al dat de jeugd van ‘tegenwoordig’ slap en 

week was, vijfhonderd jaar later kon men met het oog op de pracht van de nieuwe christelijke 

kerken verzuchten dat vroeger de kerken wel van hout, maar de christenen van goud waren. In 

de negentiende eeuw keken Potgieter en Busken Huet in het land van Jan Salie terug naar de tijd 

dat Nederland nog een wereldmacht was. ‘De voc-mentaliteit moet weer terug,’ zegt de minister-

president ook nu weer, maar hij voegt er meteen een vragend ‘toch?’ aan toe, want de voc staat 

ook voor slavenhandel en dat is een deel van het verleden dat definitief niet wordt teruggewenst. 

Wie leest dat ons partijstelsel ‘volstrekt verouderd’ is en ‘reeds lang niet meer’ werkt, ja, dat er 
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zelfs geen sprake meer is van echte ‘politieke partijen’ en het daarom eens te meer een schande 

is dat publieke ambten tussen partijen verdeeld worden, herkent in deze woorden zeker veel van 

de discussie van nu terug, maar meestal niet de woorden van Johan Huizinga ruim zeventig jaar 

geleden, in een lezing voor studenten terugverlangend naar de tijd dat er nog geen evenredig 

kiesrecht was. Weinigen zullen hem daarin nog willen volgen, maar zijn kritiek bevestigt het ge-

voel dat de democratie ooit beter gediend is geweest dan nu. De verwijzing naar het Athene van 

de vierde eeuw voor Christus is dan bijna obligaat, al staat men er dan meestal niet bij stil dat de 

democratie van de Griekse stadstaten een privilege van een kleine groep adellijke mannen was. 

Zij konden zich tijd voor overleg en discussie permitteren dankzij de werkzaamheid van grote 

aantallen slaven. Wat beter was voor de aristocratie, is uiteindelijk zelden ook het beste geweest 

voor de democratie. 

 Ook al biedt het verleden de politiek geen garantie op een goede toekomst, in de politiek zelf 

is de terugkeer naar het verleden tot een electoraal aantrekkelijk vooruitzicht geworden. Op de 

onderwijshervorming van de afgelopen decennia volgt nu een parlementaire contrareformatie. 

De ambachtsschool, de mavo, de hbs: ze lijken allemaal al door Theo Thijssen als een ‘gelukkige 

klas’ beschreven en een eeuw na dato willen we ernaar terug. Werkelijk? Dat zou dan ook beteke-

nen dat voor de meesten van de kinderen van nu na de lagere school helemaal geen verdere op-

leiding weggelegd zou zijn. De kans op de universiteit te komen was zonder rijke ouders vrijwel 

nul. Universiteiten en hogescholen tellen bij elkaar een half miljoen studenten, een eeuw geleden 

waren het er misschien vijfduizend. Niet veel meer dan vijf van hen zullen meisjes geweest zijn; 

nu zijn zij in de meerderheid en doen ze het gemiddeld beter dan de jongens. 

 Was het onderwijs zelf vroeger ook niet veel beter? In het antwoord op deze vraag wordt de 

selectiviteit van het geheugen mooi zichtbaar. Iedereen herinnert zich immers meteen enkele 

inspirerende leraren en onderwijzers, maar wie verder zoekt in de wat stoffiger hoeken van het 

geheugen komt daar toch ook vele docenten tegen die maar beter vergeten kunnen worden. Uit 

de eigen studietijd herinner ik me hoogleraren die soms gewoon niet kwamen opdagen voor 

een college of jaar in jaar uit de versleten resten kwamen uitdragen van wat ooit een goed pas-

sende reeks colleges was geweest. Objectieve gegevens over de kwaliteit van het onderwijs 

vroeger zijn er niet, want er werd niets gecontroleerd of gemeten en het oordeel van leerlingen 
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en studenten of hun ouders werd niet gevraagd en ook allerminst op prijs gesteld.

 Zo is er meer. Wie denkt dat het in de jaren vijftig beter was, vergeet toch dat juist in die jaren 

honderdduizenden uit Nederland wegtrokken, omdat ze voor zichzelf en hun kinderen hier geen 

toekomst zagen. De toekomst lag in Australië of Canada. Voor gehuwde vrouwen was in Neder-

land werken in die tijd vrijwel onmogelijk en een eigen bedrijf opzetten konden ze ook niet, omdat 

ze juridisch als handelingsonbekwaam werden gezien. In de veelbezongen jaren vijftig, toen geluk 

misschien eerder gewoontjes dan gewoon was, sleepten slechte huwelijken zich noodgedwongen 

voort, was goede anticonceptie niet verkrijgbaar en homoseksualiteit ten dele nog strafbaar. 

 Dat wil niemand terug en dat geldt evenzeer voor het lage welvaartsniveau van toen, de wo-

ningnood en de verstikkende sociale controle. Wat terugkijkend naar toen wel veel ‘beter’ lijkt, is 

de stemming in de samenleving, de steun die mensen elkaar nog als vanzelfsprekend gaven, de 

gezelligheid ook van de samenscholing van het gezin onder die ene lamp in die ene verwarmde 

kamer. Achter de micaruitjes van de kachel schemert de roze gloed van de herinnering van wie 

toen kind was en niet beter wist dan te leven in de beste van alle werelden. 

 Van veel dingen weten we wel zeker dat het vroeger niet beter was, in ieder geval niet zodanig 

beter dat we er ons nu nog weer goed bij zouden bevinden, laat staan er gelukkig mee zouden 

zijn. Het Nederlandse landschap lag er op veel plaatsen mooier bij dan nu, maar hoeveel mensen 

hadden de tijd – zaterdag was nog een werkdag – het geld en de vervoermiddelen om ervan te 

kunnen genieten? Door veel rivieren en vooral riviertjes stroomde zwart water met groezelige 

schuimkoppen, overal braakten fabrieksschoorstenen nog ongezond roet uit en stank was het 

afstandelijke bewijs van industriële activiteit. Er was wel minder geluidsoverlast en heel veel min-

der verkeer, maar het aantal verkeersdoden was toch drie keer zo hoog als nu. De huisarts deed 

zijn werk nog alleen, maar veel kon hij nog niet doen en voor wie er helemaal niets meer gedaan 

kon worden, was er alleen nog het gesticht. De bakker kwam nog dagelijks aan de deur, maar in 

de jaren zestig was het een lid van het parlement dat de strijd aan bond tegen het smakeloze en 

slappe brood dat toen als enige te koop was. Wat nu in eindeloze variatie en met nostalgische 

namen aangeprezen op de schappen ligt, is het product van ‘invented tradition’, bedoeld om ons 

te laten geloven dat wat wij nu zo lekker vinden vroeger gewoon was. Quod non, het bestond 

gewoon niet.
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 De Armoedemonitor 2007 laat zien dat de bijna 2,5 miljoen Nederlanders boven de 65 jaar 

het laagste armoedepercentage ooit hebben bereikt, lager zelfs dan welke leeftijdsgroep onder 

de 65 jaar ook. Vroeger was oud worden voor de meeste mensen een periode om met angst en 

zorg naar uit te zien. Weinigen beschikten over voldoende vermogen voor een zorgeloze oude 

dag. De meerderheid was aangewezen op steun van de kinderen of de bedeling. Toen ruim een 

halve eeuw geleden de aow definitief werd ingevoerd, werd Willem Drees bedolven onder dank-

brieven, lofdichten en geschenkjes. Drees gaf de ouderen zelfstandigheid en ze wisten maar al te 

goed dat dat beter was dan wat ze tot dan toe hadden gehad. In haar boek Eeuwelingen (2002) 
laat Steffi van den Oord honderdjarigen vertellen over vroeger. Van nostalgie naar een warm, 

zorgzaam of zelfs gezellig verleden is opvallend weinig sprake. Mensen die de vorige eeuw heb-

ben kunnen overzien, omdat het de eeuw van hun leven was, weten maar al te goed hoe hard 

het leven vroeger was en hoe hard ook vaak de mensen voor elkaar en voor zichzelf waren. De 

Avonden van Gerard van het Reve blijft een remedie tegen ieder verlangen naar een tijd die vanuit 

de verte gezien een aantrekkelijker beeld oplevert dan de eigen tijd.

 De verzuchting dat het vroeger beter was, heeft in de meeste gevallen weinig met de kwaliteit 

van het verleden zelf te maken. Het gaat om wat nu niet bevalt, tegenvalt of stoort en dat kan 

van alles zijn. Als het dan ook zaken betreft die er vroeger inderdaad niet of in ieder geval min-

der prominent waren – te beginnen met ‘de buitenlanders’, maar natuurlijk ook drugs, criminaliteit, 

zwerfvuil en hufterigheid – dan wordt het verleden al gauw een idylle, die door de moderne tijd, 

de globalisering, de Europese Unie of de ‘linksen’ wreed is verstoord. De winst die op een aantal 

terreinen ontegenzeglijk geboekt is en dus het verleden als toekomstperspectief huiveringwekkend 

zou moeten maken, wordt niet meer als zodanig beleefd, maar gezien als een vanzelfsprekendheid. 

Toch, hoe vanzelfsprekend is het dat een land armoede kan afmeten aan het ‘neen’ op de vraag of 

dit huishouden ieder jaar één keer een week met vakantie kan, versleten meubels gemakkelijk kan 

vervangen of anderen zo nu en dan te eten kan uitnodigen? Het is nog niet zo lang geleden dat deze 

vraag alleen gesteld zou worden aan mensen voor wie het ‘neen’ een keuze zou zijn. Het kan wel, 

maar we vinden het niet altijd nodig.

 De leefsituatie-index van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat over de jaren heen een 

gestage verbetering van de welvaart en de kwaliteit van leven van de Nederlander zien. Mensen 
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hebben meer, kunnen meer en leven langer, zijn gemiddeld beter opgeleid en wonen comforta-

beler. Niet iedereen deelt even snel en in gelijke mate in de verbeteringen. Voor jonge gezinnen 

is de kans op een goed gezinshuis nu kleiner dan vijftien jaar geleden en de sociaaleconomisch 

bepaalde gezondheidsverschillen lijken eerder toe dan af te nemen. Ouders vertrouwen er niet 

meer op dat hun jonge kinderen in de openbare ruimte veilig zijn en ook in de publieke sector is 

beveiliging tegen geweld en criminaliteit een zaak van blijvende en ook deels vanzelfsprekende 

aandacht geworden. 

 In 2008 is het 35 jaar geleden dat het Sociaal en Cultureel Planbureau werd opgericht. Vanaf 

het eerste Sociaal en Cultureel Rapport, dat in 1974 verscheen, is ernaar gestreefd het welzijn van 

de Nederlandse bevolking zo in kaart te brengen dat veranderingen en ontwikkelingen zichtbaar 

zouden worden. Dat maakt het nu mogelijk om vergelijkingen in de tijd te maken die in veel 

gevallen al enkele tientallen jaren omvatten. De gegevens over de sociale en culturele staat van 

Nederland zijn overigens nooit verzameld om aan te tonen dat het ‘vroeger beter was’, eerder om 

de vraag te kunnen beantwoorden of het in de loop van de tijd en mede dankzij het beleid van 

de overheid juist beter is geworden.

 Objectief is dat door de jaren heen meer het geval geweest dan het subjectief gevoeld wordt. 

In deze Nieuwjaarsuitgave blijkt dat het verder toch moeilijk is om tot een oordeel te komen. 

Welke norm, welk criterium of welke grenswaarde moet je aanleggen om tot een oordeel te 

komen? Wat is wanneer en voor wie ‘beter’? Wat betekent het wanneer de feiten een andere 

waarde aangeven dan de maatschappelijke gevoelstemperatuur zou doen verwachten? Op het 

scp waren we soms verrast, maar ook wel eens teleurgesteld of verbaasd om te zien wat onze 

data toonden elke keer als we de vraag stelden ‘was het vroeger beter?.’ Lang niet altijd is het 

antwoord een duidelijk ‘ja’ of ‘neen’ en soms is het ook de verkeerde vraag. In alle gevallen gaat 

het antwoord gepaard met onze beste wensen voor 2008.

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

Planbureau. Thans is hij tevens universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en 
  columnist bij nrc Handelsblad en Het Financieele Dagblad.
  p.schnabel@scp.nl
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                                        Stilstand is aller krachten resultante

          Frederik van Eeden

Ten tijde van het kabinet-Den Uyl (1973-1977) zijn verregaande initiatieven genomen om het be-

leidsproces op het brede terrein van het welzijn fundamenteel te veranderen. Het was de tijd 

waarin de welvaart van Nederland hoog was en veel tijd besteed werd aan het streven naar 

welzijn en geluk. Het was ook het tijdperk van de individuele vrijheid, het ik-tijdperk, de inspraak 

en de participatie. Het welzijnsbeleid stond hoog op de politiek agenda. In dat maatschappelijke 

klimaat groeide de overtuiging dat het beleidsproces bij de overheid ook moest veranderen:

‘Met name de veronderstelde wens van burgers en belanghebbenden invloed te willen uitoefenen 
op de totstandkoming van beleid is aanleiding geweest tot herstructurering van het besluitvor-
mingsproces. Door gemeenten meer taken en bevoegdheden te geven, moeten zij in staat wor-
den gesteld politieke afwegingen te maken voor die zaken die het meest direct met de burgers te 
maken hebben. Het lokale bestuursniveau zou de beste waarborg vormen voor de realisering van 
wenselijke samenhangen in het beleid en een zo goed mogelijke afstemming van de vraag naar 
en het aanbod van voorzieningen.’ 
(scr 1984: 336) 

Aan die voorgestelde verandering van de inrichting van het welzijnsbeleid is de afgelopen dertig 

jaar veel aandacht en energie besteed. Twee elementen uit de hier geciteerde overweging keer-

den daarbij steeds terug: de mate van gemeentelijke beleidsvrijheid en de participatie van de 

burgers. De vraag is nu of we in die ruim dertig jaar verder zijn gekomen in het denken over en het 

vormgeven van het brede welzijnsbeleid. Deze vraag willen we beantwoorden aan de hand van 

een korte onderlinge vergelijking van de Kaderwet Specifiek Welzijn (Ksw) uit 1977, de Welzijns-

wet uit 1987, de Wet Voorzieningen gehandicapten (Wvg) uit 1993 en de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo) uit 2007. 

Bestuurlijke drukte rond dertig jaar welzijnsbeleid: 
de kunst van het overlaten Vic Veldheer en Rob Gilsing
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Aan het denken over een andere inrichting van besluitvormingsprocessen bij de overheid lagen 

enkele gemeenschappelijke uitgangspunten ten grondslag: het streven naar het verhogen van 

het democratisch gehalte van het overheidsbeleid en het dichter bij de burger brengen van het 

openbaar bestuur, onder andere door het overdragen van taken en bevoegdheden van de cen-

trale naar de lokale overheid. Inspraak en democratisering waren gevleugelde begrippen in die 

jaren en het betrekken van de burger bij het besluitvormingsproces werd toen gezien als zeer 

bevorderlijk voor diens welzijn (scr 1984: 335).

 De vraag was steeds hoe decentraal het beleidsproces mocht worden ingericht en hoe groot 

de beleidsvrijheid van de gemeente mocht zijn. Die vraag werd vervolgens weer gekoppeld aan 

de vraag hoe sterk de lokale democratie was. En: mochten er verschillen in beleidsuitkomsten 

zijn tussen gemeenten? In die discussie is de spanning tussen de verantwoordelijkheid van het 

Rijk voor het welzijn van zijn bevolking en diezelfde verantwoordelijkheid van de gemeente een 

voortdurend aandachtspunt.

  De beoogde Kaderwet Specifiek Welzijn (Ksw) – opgesteld in 1977 maar in 1984 is besloten 

deze niet in te voeren – kende een plicht voor gemeenten om een participatieverordening op 

te stellen. Vooruitlopend op de invoering van de Ksw waren er op een aantal deelterreinen zo-

genoemde rijksbijdrageregelingen ingevoerd. Deze bevatten gedetailleerde voorschriften voor 

gemeenten over planvorming, procedures en participatie. Daarmee laat de sturingsfilosofie rond 

het welzijnsbeleid in de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig zich kenschetsen met de 

trefwoorden: decentraal, sterke bemoeienis van het rijk, veel aandacht voor participatie.

  De goede bedoelingen van deze Ksw waren tien jaar later weggeëbd. Allerlei voornemens 

om bovengenoemde uitgangspunten uit te werken in beleidssystemen en wettelijk te verankeren 

leden schipbreuk: ‘kenmerkend voor het besluitvormingsproces is, dat in de afgelopen tien jaar 

op geen wezenlijk onderdeel beslissingen zijn genomen” (Ibid, p. 337). Wel blijft als uitgangspunt 

overeind dat de gemeente het meest wenselijke bestuursniveau is voor beleid dat dicht bij de 

burger staat.

  In 1987 werd de Welzijnswet ingevoerd. Deze droeg veel meer het karakter van een 

kaderwet dan de Ksw, omdat hij inhoudelijk veel overliet aan de gemeenten. Deze kregen veel 

beleidsvrijheid. Bovendien hoefden gemeenten zich niet te verantwoorden bij het rijk, waren er 

nauwelijks planverplichtingen en was er weinig aandacht voor participatie van de bevolking. De 
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sturing van de rijksoverheid beperkte zich tot de vierjaarlijkse beleidskaders, waarvan overigens 

empirisch is vastgesteld dat ze niet veel invloed hadden op inhoud en inrichting van het lokale 

beleid (Kwekkeboom et al., 2002).

  In de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), met de Welzijnswet de voorloper van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), kregen gemeenten de beleidsvrijheid om de zorgplicht 

– om voorzieningen te verstrekken die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen van 

mensen met beperkingen – nader in te vullen, rekening houdend met lokale omstandigheden 

en de individuele vraag. Vanaf het begin was het de bedoeling dat de rechtszekerheid van men-

sen met beperkingen was gegarandeerd. Of gemeenten voldeden aan hun zorgplicht kon door 

cliënten bij de rechter worden getoetst. In zekere zin was de Wvg daarmee vooral een uitvoe-

ringswet, mede ingegeven door de wens tot het op één schaalniveau samenbrengen van een 

aantal regelingen en voorzieningen voor de doelgroep. Een andere belangrijke reden voor deze 

decentralisatieoperatie was de wens om de beslissing over de toekenning van voorzieningen te 

koppelen aan de financiële verantwoordelijkheid daarvoor.

 Op basis van de uitkomsten van de eerste evaluatie van de Wvg (Een verstrekkende wet, 1995), 

negen maanden na invoering, is de mogelijkheid voor gemeenten om eigen bijdragen te heffen 

beperkt. Toen na de derde evaluatie (Ipso facto/sgbo, 2001) bleek dat er tussen gemeenten grote 

ongelijkheid bestond in de verstrekking van voorzieningen bij gelijke gevallen, is getracht deze te 

repareren. Tussen het rijk, de vng en belangenorganisaties werden over het begrip ‘verantwoord 

verstrekken’ afspraken gemaakt, die werden neergelegd in het Protocol Wvg. Dergelijke reparaties 

beperkten de gemeentelijke beleidsvrijheid. Overigens kende ook de Wvg een verplichting voor 

gemeenten om een regeling voor cliëntenparticipatie te treffen en die heeft ook daadwerkelijk tot 

versterking daarvan geleid, zo blijkt uit de evaluatie van de Wet (Ipso facto/sgbo, 2001). 
  De Wvg en de Welzijnswet hadden als gemeenschappelijk kenmerk dat bij rijk en gemeente 

ieder mechanisme van onderlinge verantwoording ontbrak. Beide wetten leunden sterk op de 

gedachte dat de lokale democratie zelf voldoende in staat was om tot een adequate uitvoering 

van beide wetten te komen, zij het dat er voor de gemeentelijke invulling van de zorgplicht in 

het kader van de Wvg een toets door de rechter mogelijk was. Het wezenlijke verschil is dat de 

Welzijnswet een kaderwet is die gemeenten veel beleidsvrijheid geeft en dat de Wvg veel meer 

het karakter van een uitvoeringswet heeft.
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Die spanning vinden we in de Wmo terug. Aan de ene kant leunt de Wmo sterk op het idee 

dat gemeenten grote beleidsvrijheid moeten hebben en dat lokale bestuurders aan de lokale 

gemeenschap verantwoording afleggen. Een belangrijk verschil met de Welzijnswet is dat de 

wetgever er niet op vertrouwt dat dat zo maar vanzelf gaat. Daarom biedt de Wmo gemeen-

ten een aantal instrumenten om die zogenoemde horizontale verantwoording – aan de lokale 

gemeenschap en de lokale volksvertegenwoordiging – te vergemakkelijken. Aan de andere kant 

kent de Wmo de compensatieplicht, vergelijkbaar met de zorgplicht uit de Wvg. Op dat punt 

zijn gemeenten toch weer vooral uitvoerders van rijksbeleid. Wij zijn benieuwd hoe deze twee 

uitgangspunten van de Wmo zich tot elkaar gaan verhouden. 

 Evenals de Kaderwet specifiek welzijn is de Wmo een brede wet, met veel aandacht voor de 

particpatie van de burger. En bovendien wijst de rijksoverheid in de Wmo nadrukkelijk op de 

eigen systeemverantwoordelijkheid: de minister is aanspreekbaar op het moment dat de maat-

schappelijke resultaten van de Wmo onder de maat zijn.1 

 Zijn we nu de afgelopen dertig jaar verder gekomen in het denken over en het vormgeven van 

het welzijnsbeleid? Afgaande op de bestuurlijke filosofie achter de Wmo, met de nadruk op hori-

zontale verantwoording, zijn we geneigd te zeggen dat we in het denken inderdaad vooruitgang 

hebben geboekt. De vraag is of de Wmo als interessant intellectueel experiment2 een serieuze 

kans gaat krijgen. Of de rijksoverheid het wel aandurft dit experiment een serieuze kans te geven. 

Laat de rijksoverheid de maatschappelijke ondersteuning daadwerkelijk over aan gemeenten én 

hun inwoners? Hoe ver reikt de ‘systeemverantwoordelijkheid’ van het rijk? Pas als de tijd ons het 

antwoord gegeven heeft, kunnen we echt zeggen of we nu verder zijn dan vroeger. 
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Noten
1  In de Memorie van Toelichting is de systeemverantwoordelijkheid omschreven als ‘de wer- 

king van de wet in de gemeenten gezamenlijk en of met het instrument van deze wet het 
maatschappelijk doel van deze wet is bereikt of naderbij is gebracht’.

2 Zoals dagvoorzitter Hans Boutellier op 1 november 2007 stelde op een landelijk Wmo-congres 
in Apeldoorn.
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Het tweejaarlijkse Sociaal en Cultureel Rapport (scr) staat sinds jaar en dag vol indrukwekkende 

tabellen die vaak in de vorm van tijdreeksen de ontwikkelingen op allerlei gebieden laten zien. 

Deze tabellen zijn deels gebaseerd op bestaand materiaal, zoals de verschillende statistieken 

van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) en cijfers uit bestaande nota’s en publicaties van 

bijvoorbeeld ministeries en het Centraal Planbureau. Een andere belangrijke bron van de tabellen 

bestaat uit de resultaten van analyses van periodiek herhaald, grootschalig survey-onderzoek 

onder de Nederlandse bevolking, en soms ook van specifiek eenmalig onderzoek.

Wat is er in de loop der jaren veranderd in deze bronnen en was de 
situatie vroeger beter?
De voornaamste verandering tussen 1974 en 2007 in het gebruik van bestaand cijfermateriaal is 

dat de meeste statistieken van het cbs tegenwoordig in StatLine zijn opgenomen. StatLine is de 

elektronische databank van het cbs met statistische informatie over allerlei maatschappelijke en 

economische onderwerpen. Het behoeft nauwelijks betoog dat het voor analyses handig is om 

cijfers elektronisch beschikbaar te hebben. Dat is onmiskenbaar een vooruitgang ten opzichte 

van de vroegere situatie.

 Al in het scr van 1974 werd gewerkt met gegevens uit survey-onderzoek. Het ging toen om de 

resultaten van één enquête, het Leefsituatieonderzoek (lso), dat het cbs op verzoek van het scp 

speciaal voor dit rapport had gehouden. Voor het tweede scr, het rapport van 1976, werd naast 

het lso geput uit twee andere surveys. Inmiddels was het scp namelijk begonnen met een on-

derzoek naar Culturele Veranderingen in Nederland (cv), waarvoor een vragenlijst was opgesteld 

op basis van meer dan tien oudere onderzoeken. Ook kon dat jaar gebruikgemaakt worden van 

het eerste Tijdbestedingsonderzoek (tbo), dat in 1975 door Intomart was gehouden in opdracht 

van het scp en vijf andere participanten.

 In 1978 beschikten de onderzoekers over nieuwe afleveringen van het lso en cv, terwijl in 

dat jaar voor het scr ook werd gebruikgemaakt van het in opdracht van vrom door het cbs 

gehouden Woningbehoefte onderzoek (wbo) en het Nationaal kiezersonderzoek (nko) van de 

Stichting Kiezersonderzoek Nederland. Vervolgens deed in het scr van 1980 het Aanvullend 

voorzieningengebruik Onderzoek (avo) zijn intrede. Dit onderzoek had het scp zelf geïnitieerd om 

aanvullende gegevens te krijgen die niet uit andere bronnen te halen waren.

Bronnen voor SCR-tabellen Patty Adelaar
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Zo kwamen er steeds meer vaste reeksen bij. Vaak ging het om al langer bestaande onderzoeken 

waarvan aanvankelijk slechts enkele losse, bestaande tabellen waren gebruikt, maar die een 

substantieel aandeel in het scr kregen doordat na aanschaf eigen bewerkingen mogelijk waren 

(Gezondheidsenquête, Slachtofferenquêtes). 

 Van al deze onderzoeken kwamen er periodiek nieuwe afleveringen binnen waarvan het 

materiaal zijn weg naar de scr’s vond. Tussendoor werd de opzet van sommige surveys wel 

eens bijgesteld of zelfs sterk gewijzigd. Zo veranderde het lso in 1989 in het dlo, het doorlo-

pend leefsituatieonderzoek, dat op zijn beurt in 1997 onderdeel werd van pols, het permanent 

onderzoek naar de leefsituatie, waarin het cbs verschillende bestaande onderzoeken heeft ge-

combineerd. Toch toonden de reeksen over het algemeen een redelijk stabiele ontwikkeling, 

waarin trendbreuken onderkend en omschreven werden. Dit heeft een schat aan materiaal voor 

tijdreeksen opgeleverd. Aan deze situatie lijkt echter een eind te komen, want de laatste jaren zijn 

verschillende reeksen gestopt of op een volkomen andere leest geschoeid, onder meer vanwege 

teruglopende respons en sterk stijgende kosten (zie de bijdrage van Ineke Stoop in dit boek), 

maar bijvoorbeeld ook dankzij het beschikbaar komen van registratiegegevens in het Sociaal 

Statistisch Bestand (ssb) van het cbs. Van de scp-onderzoeken cv en avo wordt de huidige opzet 

momenteel ook kritisch bekeken.

 Behalve van grootschalig onderzoek onder de Nederlandse bevolking maakten de scr’s in 

toenemende mate gebruik van gegevens die voor specifieke projecten werden verzameld en 

soms zelfs speciaal voor het desbetreffende scr, dat sinds 2000 een bepaald thema meekrijgt. 

Zo werd in 2004 het ‘Toekomstonderzoek van het scp’ (tos) gehouden voor het scr In het zicht 

van de toekomst. Ook heeft het scp nieuwe reeksen gestart of gesteund op gebieden waar de 

bestaande informatievoorziening tekortschoot, bijvoorbeeld voor specifieke groepen (minder-

heden, scholieren, ouderen).

 Een andere uitbreiding van de gebruikte bronnen komt door een toenemende belangstelling 

voor internationaal, vergelijkend onderzoek. Hiervoor worden bijvoorbeeld gegevens ontleend 

aan de Eurobarometers, terwijl het scp zelf tot 2003 het Nederlandse deel van het International 

Social Survey Programme (issp) heeft verzorgd en vanaf 2002 actief betrokken is bij het Euro-

pean Social Survey (ess).
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Gebruikte het eerste scr als bron voor de tabellen gegevens uit één survey, in 2006 geeft de 

databijlage maar liefst 29 koppelingen naar beschrijvingen van onderzoeken die als bron voor 

een of meer tabellen zijn gebruikt. Dit duidt op een toename in de diversiteit van het bronmate-

riaal voor de tabellen in het scr.

 Naast deze inhoudelijke verbreding maakten de technische ontwikkelingen het ook moge-

lijk om met meer en met grotere bestanden te werken. De tabellen voor de eerste twee scr’s 

werden ‘buiten de deur’ gemaakt door een tape met het bestand en een bakje ponskaarten met 

het programma af te leveren op het rekencentrum van de tu Delft, waar de resultaten een dag 

later opgehaald konden worden. Al in 1978 schafte het scp een eigen minicomputer aan, zodat 

de onderzoekers met behulp van terminals zelf tabellen konden maken. In 1990-1991 vond een 

ingrijpende omschakeling plaats naar een netwerk waarin iedere onderzoeker de beschikking 

over een pc had, met enkele centrale machines voor de bestanden.

 Een indicatie voor de kwantitatieve ontwikkeling in het bronmateriaal in de afgelopen jaren is 

de toename in opslagruimte voor databestanden. In een interne notitie uit 1978 werd nog gesteld: 

‘Voor ’79 en ’80 moet met 200 Mb online ruimte voor basisbestanden goed gewerkt kunnen 

worden.’ In 1992 beschikte het scp volgens het automatiseringsjaarverslag al over 4,2 gigabyte 

aan centrale schijfruimte en eind 2007 beslaan de onderzoeksbestanden, die in principe allemaal 

online staan, enkele tientallen gigabyte op de dataschijf. In die periode zijn ook de kosten van 

informatievoorziening, bestaande uit periodieke en incidentele dataverzameling en vaste abon-

nementen bij het cbs, toegenomen, maar niet zo sterk. Voor de afgelopen tien jaar is de toename 

af te lezen uit tabel 1.
 Grofweg gezegd kosten de data tegenwoordig drie keer zoveel als tien jaar geleden en nemen 

ze meer dan tien keer zoveel ruimte in beslag. Schijfruimte wordt wel steeds goedkoper, maar er 

is ook steeds meer nodig; dat is niet zo vreemd, want er wordt zelden een bestand weggegooid. 

Een andere indicatie van de toename van de hoeveelheid datamateriaal is het aantal nieuw bin-

nengekomen bestanden in een bepaalde periode. Ook dat geeft een stijgende lijn te zien (tabel 2).
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Tabel 1  Ruimtebeslag op de dataschijf en kosten informatievoorziening, 1997-2006

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
    ruimte in GB 3,7 4,5 10,7 15,3 20,5 26,1 27,7 28,8 31,6 44,8 
    1997=1 1,0 1,2 2,9 4,1 5,5 7,1 7,5 7,8 8,5 12,1 

    kosten in d1000 684 811 903 1888 1717 2453 1708 2508 2578 2095
    1997=1 1,0 1,2 1,3 2,8 2,5 3,6 2,5 3,7 3,8 3,1

bron: I&A systeembeheer; I&A Jaarverslag 2006

Tabel 2  Aantal binnengekomen bestanden

 <1981 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-heden

 35 48 63 101 219 278 86

bron: SCP (MISS)

Was het vroeger beter?
In verschillende opzichten blijkt het bronmateriaal voor tabellen in het scr tegenwoordig vooral 

méér dan vroeger, inhoudelijk in de zin van een grotere diversiteit en kwantitatief gezien het 

aantal en de omvang van bestanden, die bovendien dankzij technische ontwikkelingen gemak-

kelijker te bewerken zijn. Vroeger was alles overzichtelijker, maar tegenwoordig zijn er veel meer 

mogelijkheden voor een gerichte analyse van gegevens die bij de probleemstelling passen.

 Deze toename in aantal en diversiteit van bestanden is echter ook aan te voeren als argu-

ment voor de conclusie dat de situatie wat het bronmateriaal uit surveys betreft vroeger beter 

was: omdat de informatiebehoefte in de loop der jaren is veranderd, kunnen de vaste surveys 

daarin niet meer volledig voorzien. Het sterke punt van langlopende onderzoeken, de herha-

ling, keert zich zo gaandeweg tegen hen. Dertig jaar geleden waren de geleverde gegevens op 
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de toenmalige vraag toegesneden, maar op de huidige behoeften sluiten ze in verschillende 

opzichten niet goed meer aan. De grondige herziening van de opzet van grote surveys waarvan 

de laatste paar jaar sprake is, is dan ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de situatie weer 

even goed wordt als vroeger.
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Friedrich Nietzsche schreef aan het einde van de negentiende eeuw: ‘Onze misdaad tegenover 

misdadigers bestaat daarin, dat wij hen als schurken behandelen.’ Een dergelijke uitspraak lijkt 

heden ten dage niet verder van de algemene opvatting af te kunnen staan. Rechters worden er 

herhaaldelijk van beticht te ‘soft’ te zijn en te lage straffen op te leggen. Men is van mening dat 

het strafklimaat strenger moet worden. Is dat omdat men misdaad meer als een maatschappelijk 

probleem ziet dan vroeger, waar door strenger straffen iets aan gedaan moet worden? Of is dat 

omdat de misdaad feitelijk is toegenomen en ernstiger is geworden? We gaan op zoek naar een 

antwoord op de vraag of er een kloof bestaat tussen de publieke opinie en het feitelijk strafkli-

maat en hoe zich dit verhoudt tot de ontwikkeling van de criminaliteit. Laten we beginnen met de 

ontwikkeling van de totale criminaliteit en de ontwikkeling van geweldsmisdrijven sinds 1980. 

In figuur 1 is te zien dat volgens landelijke slachtofferenquêtes de totale omvang van de criminali-

teit begin jaren tachtig groter was dan daarna, met uitzondering van een piek in 2002. We kijken 

ook naar geweldsmisdrijven, omdat deze een grote impact op de samenleving kunnen hebben. 

Het aantal geweldsmisdrijven is licht toegenomen ten opzichte van 1980, maar lag halverwege 

de jaren tachtig eveneens hoger dan nu. Helaas zijn de cijfers van 2005 en 2006 niet zonder meer 

vergelijkbaar met daarvoor, maar er is in ieder geval sprake van een dalende trend. Als we naar 

de meest ernstige vormen van criminaliteit kijken, de levensmisdrijven, zien we een vergelijkbaar 

patroon. Vanaf de jaren zestig nam het aantal slachtoffers van moord en doodslag weliswaar 

sterk toe van 0,4 per honderdduizend inwoners in 1965 tot ongeveer 1,2 per honderdduizend in 

1990, maar de moordkans stijgt niet meer sinds 1990 (Wittebrood 2006). 

Burgers, criminaliteit en het strafklimaat: de kloof tussen 
opinie en feiten Lonneke van Noije en Willemijn Lamet
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Figuur 1  Omvang van de criminaliteit per 100.000 van de bevolking, 1980-2006 

               (in absolute aantallen) ª  

ª  Op basis van slachtofferenquêtes, bevolking van 15 jaar en ouder (de gegevens tot 2004 en over 2005-2006 zijn 

  niet zonder meer vergelijkbaar wegens een nieuwe uniforme landelijke enquête)

bron: CBS (POLS 1980-2004; VMR 2005-2006)

Een toename van de feitelijke criminaliteit vanaf de jaren tachtig kan dus niet zomaar verklaren 

waarom er harder opgetreden zou moeten worden. Het blijkt dat in het afgelopen decennium 

steeds ongeveer 80% van de bevolking vindt dat misdadigers te licht worden gestraft.1 Maar hoe 

streng straft de rechter eigenlijk, en is dat strenger of minder streng dan vroeger? In figuur 2 is 

weergegeven wat de duur van de opgelegde gevangenisstraffen vanaf 1970 is.
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Figuur 2  Door de rechtbank opgelegde (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen naar 
     duur van het onvoorwaardelijke deel, 1970-2006 
     (in percentage van het totaal aantal opgelegde gevangenisstraffen)

bron: WODC 2007

Te zien is dat de strafmaat voor onvoorwaardelijke gevangenisstraffen vanaf halverwege de 

jaren tachtig geleidelijk is verhoogd. Toch was in 2006 37% van de Nederlanders van mening 

dat de straffen tien jaar geleden zwaarder waren dan nu, terwijl we in figuur 2 kunnen zien dat 

dit niet het geval is. Slechts 18% denkt het omgekeerde.2 

 Er is dus sprake van een discrepantie tussen de publieke perceptie en het feitelijke strafkli-

maat. Laten we eens kijken of de roep om strengere bestraffing zich ook vertaalt in een gewij-

zigde opvatting over wat we met misdadigers zouden moeten doen. 
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Figuur 3  Percentage van de bevolking dat het eens is met de stelling ‘misdadigers moet men 
    niet in de eerste plaats straffen, maar men moet ze proberen te veranderen’

bron: Culturele Veranderingen, 1970-2006

In figuur 3 zien we dat het percentage mensen dat het eens is met de stelling ‘misdadigers moet 

men niet in de eerste plaats straffen, maar men moet ze proberen te veranderen’ van 71% in de 

jaren zeventig bijna gehalveerd is tot 37% nu. Dat is een enorme omslag in de publieke opinie 

over straffen. We zien dat mensen in de afgelopen jaren meer nadruk leggen op de repressieve 

functie van de straf dan twintig of dertig jaar geleden het geval was; de gedragsveranderende 

preventieve functie van bestraffing is naar de achtergrond verdrongen. Alle kennis over de effec-

tiviteit van strafrechtelijke interventies wijst er echter op dat lange gevangenisstraffen en repres-

sieve gevangenisregimes een nadelig effect hebben op recidive (De Ruiter 2007, Wartna 1999, 
2004).
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 Gesteld kan worden dat de roep uit de samenleving om strenger straffen3 geen gelijke tred 

houdt met de werkelijke ontwikkeling van de criminaliteit (zie figuur 1). Ook hebben we gezien 

dat het idee van burgers dat er nu milder gestraft wordt dan vroeger niet strookt met de feiten 

(zie figuur 2). De perceptie dat het strafklimaat softer is geworden, terwijl men nu juist voorrang 

wil geven aan het straffen in plaats van het veranderen van daders (zie figuur 3), draagt bij aan de 

publieke ontevredenheid met het huidige strafklimaat. Het beeld dat daders volgens burgers een 

hogere straf verdienen dan rechters in praktijk opleggen, wordt in opinieonderzoek herhaaldelijk 

bevestigd (De Keijser, Van Koppen en Elffers 2007). Er is sprake van een kloof tussen burgers en 

rechters, de zogenoemde punitiviteitskloof. Hoe valt deze kloof te verklaren?

  Rechters wijzen zelf het gebrek aan kennis aan als de belangrijkste reden waarom burgers 

zich kritisch over hun beslissingen uitlaten (Van de Bunt, De Keijser en Elffers 2004). Als de rech-

ter zijn oordeel maar helder weet toe te lichten, zou het begrip vanzelf toenemen. Onderzoek 

van De Keijser et al. uit 2007 laat echter zien dat noch het aanbieden aan de ‘lekenrechter’ van 

vergelijkingsmateriaal als referentiekader, noch het bijwonen van de rechtszaak de kloof weet te 

dichten. Alleen nauwkeurige dossierkennis brengt burgers die gevraagd worden in de schoenen 

van de rechter te gaan staan ertoe mildere straffen op te leggen ten opzichte van burgers die hun 

oordeel op krantenberichten baseren.  

 Het zijn nu juist krantenberichten en televisienieuws waar de gemiddelde burger zijn infor-

matie over criminaliteit vandaan haalt. Het merendeel van de bevolking heeft immers nauwelijks 

directe ervaring met de meer ernstige criminaliteit (bijv. Walgrave, Soroka en Nuytemans 2007). 

De mediaberichtgeving heeft dan ook een belangrijke invloed op kennis over individuele straf-

zaken en daders, maar ook op het idee van criminaliteit als maatschappelijk probleem. Omdat 

vooral de spectaculaire zaken worden uitgelicht, zijn de media geneigd de feitelijke criminali-

teit te overdrijven, zoals blijkt uit een onderzoek van de rmo (2006) naar beeldvorming over 

het tbs-systeem (zie ook Van Gestel 2006). Hoewel het vanwege de nieuwswaarde begrijpe-

lijk is dat de media met name over ernstige en afwijkende incidenten berichten, ontstaat in de 

ogen van het publiek al snel het idee van een structureel maatschappelijk probleem (rmo 2006; 

Zillmann & Brosius 2000). Rechters stellen zelf dat zij mediaberichtgeving en maatschappelijke 

onrust wel serieus nemen, maar zich absoluut niet laten verleiden tot strenger straffen. Voor 
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hen is het eerder een aansporing om individuele zaken zorgvuldig en nauwkeurig te overwegen 

(Van de Bunt, De Keijser en Elffers 2004). Mediaberichtgeving lijkt op burgers en rechters dan 

ook een andere uitwerking te hebben, en de kloof tussen beiden te vergroten. 

 We sluiten dan ook af met de stelling dat het vroeger beter was dan nu, maar we dragen hier-

voor een andere reden aan dan de veelbeklaagde verloedering van de samenleving. Allereerst 

was het vroeger beter omdat men toen nog geloofde dat het veranderen van daders zinvoller 

was dan het wegstoppen van daders. Dit klopt beter met de wetenschappelijke kennis, die aan-

geeft dat daders die probleemgerichte interventies, resocialisatieprogramma’s en nazorg hebben 

ondergaan bij terugkeer in de samenleving minder vaak opnieuw de fout in gaan dan daders 

die vooral een lange celstraf hebben uitgezeten (bijv. Boendermaker 1999, Wartna 1999, 2004, 

De Ruiter 2007). Vroeger was het ook beter omdat de moderne media niet zo nadrukkelijk tus-

sen burgers en rechters in stonden. Het mag duidelijk zijn dat de media vandaag de dag een veel 

groter stempel op de criminaliteitsbeleving drukken dan twintig of dertig jaar geleden het geval 

was, toen media simpelweg minder dominant aanwezig waren in de huiskamer. Afgezien van de 

conclusie of rechters nu te zwaar, te licht of correct straffen: burgers hebben een onjuist beeld 

van de ontwikkeling van de criminaliteit en het strafklimaat. Het potentieel van de media om de 

kloof tussen de publieke opinie en de feiten te dichten, lijkt evenwel beperkt. Want hoe realistisch 

is het om van kranten en het televisienieuws te vragen om bij een bericht over een strafzaak 

meteen een volledig dossier uit de doeken te doen? 

Noten
1  Culturele Veranderingen 1995-2006.
2  Culturele Veranderingen 2006.
3  In 2005 en 2006 lijkt zich een trend naar een iets mildere publieke opinie te hebben ingezet 
  (Van Noije en Wittebrood 2007).
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Doemdenken is van alle tijden, al schijnt de term nog niet zo heel lang geleden (wat is vijfentwin-

tig jaar op een schaal van eeuwen) in de Nederlandse taal te zijn geïntroduceerd door de heren 

Van Kooten en De Bie. Uit de rapporten van het scp komt steevast naar voren dat Nederlanders 

gelukkig zijn, maar dat dit geluk samengaat met een hoop zorgen over de samenleving en de toe-

komst. De vraag is nu of dat vroeger anders was, oftewel, waren Nederlanders vroeger minder 

bezorgd over de toekomst dan tegenwoordig?

 In een van de eerste Sociaal en Cultureel Rapporten (1976) wordt gemeld dat eind jaren vijftig 

(‘toen was geluk heel gewoon’) circa 12% van de bevolking van 21-64 jaar aangaf dat men bezorgd 

was over de toekomst. In 1975 was dat aandeel gestegen tot 34% en in 1980 tot 40%. In diezelfde 

periode steeg het aandeel Nederlanders dat zich zorgen maakte over de politiek van 21% in 1958 

tot 54% in 1980. Het was de tijd van de verhitte discussies over de plaatsing van kruisraketten op 

Nederlands grondgebied (de grote vredesdemonstratie is van november 1981) en tegelijkertijd 

een periode van stijgende werkloosheid. Een zekere samenhang met de economische conjunc-

tuur is te vinden in de beantwoording van de vraag of men in de nabije toekomst een econo-

mische crisis verwacht. In 1966 beantwoordde 60% van de bevolking die vraag bevestigend, in 

1975 was dit gestegen tot 72% en in 1980 zelfs tot 88%. Vervolgens daalde dit percentage in 1985 

naar 36% en in 1986 naar 23%, daarmee vrijwel gelijke tred houdend met de ontwikkeling van de 

economie en de werkloosheid.

 Naast de dreiging van een kernoorlog en een economische crisis speelde in die jaren ook de 

bezorgdheid om het milieu. In 1970 maakte bijna 70% van de Nederlanders zich (veel) zorgen om 

het milieu en in 1975 was dit aandeel gestegen tot 73,4%. Opmerkelijk is echter dat in 1979 milieu-

vervuiling op de vierde plaats eindigt in een rijtje van ‘zeer ernstige maatschappelijke problemen’, 

na onveiligheid op straat, toenemend druggebruik en hoge werkloosheid.

 In het Sociaal en Cultureel Rapport 1984 valt eenmaal zelfs letterlijk het woord ‘doemdenken’, 

als rubrieksnaam voor enkele vragen over onheilsverwachtingen van Nederlanders. Zo vreesde 

in 1981 een kwart van de bevolking het uitbreken van een grote oorlog in de nabije toekomst. 

Ruim 30% voorzag een grote milieuramp, bijna 60% zelfs een grote ramp met kerncentrales en 

niet minder dan 67% een verdere verslechtering van de economie.

Doemdenken op de golfbeweging van de conjunctuur Kees M. Paling
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Twee jaar later was dat doemdenken al weer teruggezakt tot ruim 17% waar het ging om de grote 

oorlog, tot een kwart voor de milieurampen, minder dan de helft van de Nederlanders vreesde nog 

een ramp met een kerncentrale en ruim 56% vreesde nog voor de economische ontwikkeling.

 Op de vraag of de toekomst beter of slechter zal zijn dan nu, antwoordde in 1980 niet minder 

dan 81% van de Nederlanders van 21-64 jaar met ‘slechter’. In 1986 was dit aandeel zwartkijkers 

teruggezakt tot 37%, om in 1993 – met het verslechteren van de economie – weer te stijgen naar 

68%.

 Het was vooral de aandacht voor het milieu die te lijden had onder deze conjunctuurschom-

melingen. Zo zakte het aandeel Nederlanders dat wil dat milieuvervuiling wordt tegengegaan van 

53% in 1992 naar 41% in 1995. De sociale staat van Nederland 2005 meldt zelfs dat tussen 1992 

en 2004 het belang van het milieu niet minder dan 34 punten terugliep ten gunste van thema’s 

als sociale zekerheid, ordehandhaving en bescherming van de vrijheid van meningsuiting.

 Maar er is hoop, want sinds 2006 zit ‘milieu’ als belangrijke prioriteit weer in de lift. Na jaren 

van daling steeg het aandeel Nederlanders dat milieu als prioriteit noemt van 19% in 2004 naar 

26% in 2006. Volgens De sociale staat van Nederland 2007 is dat voor een groot deel te danken 

aan de aandacht in de media, want de stijging van het aantal krantenkoppen over milieu (sinds 

2004) gaat gelijk op met de hogere prioritering voor dit thema.

 En zo zijn er meer heils- en onheilsverwachtingen die soms sterk gevoed worden door de 

aandacht in de media. Het millenniumprobleem rond het jaar 2000 is daarvan een treffend voor-

beeld, maar na 9/11 ook de dreiging van een terroristische aanslag. Gevraagd naar zorgen over 

Nederland in de toekomst kwam in 2004 het thema ‘terrorisme’ overigens op een zevende plaats, 

ruim na criminaliteit, normen en waarden, voorzieningen verzorgingsstaat e.d. Dat neemt niet 

weg dat het Jaarrapport integratie 2007 nog kon melden dat meer dan de helft van de Neder-

landers geweld van moslimextremisten vreest en dat ruim 40% van de Turken en Marokkanen 

die angst deelt.

 Tien jaar geleden werd in het Sociaal en Cultureel Rapport 1996 al geconcludeerd dat ‘de 

Nederlanders er in de loop der jaren bezorgder op zijn geworden’ en dat de relatief tevreden en 

onbezorgde periode van het eind van de jaren vijftig niet meer lijkt terug te keren. De zorgen van 

de Nederlanders kenmerken zich vooral door een golfbeweging, die enerzijds sterk beïnvloed 
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wordt door de economische conjunctuur, anderzijds door de berichtgeving in de media over 

thema’s als het millenniumprobleem, 9/11 en de klimaatverandering. De zorgen lijken dus blijvend, 

al zullen zij wisselen qua thema en intensiteit. Maar zo onbezorgd als in de jaren vijftig wordt het 

niet meer.

 Inmiddels mag het milieu zich weer in een hernieuwde belangstelling verheugen en groeit ook 

de steun voor regering en overheid na een historische daling tussen 2000 en 2004. 

 Maar ook voor de doemdenkers is er weer hoop. Na de kater van de millenniumwisseling 

– die immers niet eindigde in the end of the world as we know it – zijn er weer nieuwe onheilsvoor-

spellingen waaraan men zich kan vastklampen. Zo is er nog altijd de voorspelling van Malachias, 

een Ierse monnik uit de elfde eeuw na Christus die een lijst maakte van alle pausen die de wereld 

zou kennen vóór de ondergang van de rooms-katholieke Kerk. Met Paus Benedictus xvi zijn we 

toe aan de voorlaatste, terwijl de allerlaatste omschreven wordt als Petrus van Rome, wat net zo 

goed kan duiden op de wederopstanding van de apostel Paulus aan het Einde der Dagen.

 Daarnaast is er de kalender van de Maya’s die rekent met kosmische cycli van ruim 12.000 

jaar. Bij de vorige cycluswisseling ging – volgens de overlevering – Atlantis ten onder en de eerst- 

komende apocalyps is nu vastgesteld voor het jaar 2012. Het aftellen kan dus beginnen.
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Drapetomanie (‘zwerfzucht’) was een psychische aandoening die in 1851 werd beschreven door 

de arts Samuel A. Cartwright uit Louisiana. Het woord is afgeleid van het Griekse drapeto (vluch-

ten) en mania (obsessie). Cartwright kwam tot de definitie van de aandoening omdat hij een 

verklaring zocht voor het voor hem verbazingwekkende gedrag van slaven die de slavernij ont-

vluchtten en de vrijheid zochten. In een artikel in de New Orleans Medical and Surgical Journal 

stelde dr. Cartwright dat de neiging om weg te vluchten van de eigenaar een behandelbare 

ziekte was en dat het vluchtgedrag van negers met de juiste medische begeleiding bijna geheel 

voorkomen kon worden. Als medische behandeling tegen de aandoening stelde hij zweepslagen 

voor.

 Naast deze aandoening beschreef Cartwright ook nog een andere: Dysaethesia Aethiopica, 

het pathologische gebrek aan motivatie waaraan veel slaven leken te lijden. Ook hier kon de 

zweep uitkomst bieden, aldus Cartwright. 

 Deze vormen van pseudo-wetenschap of wetenschappelijk racisme lijken nu lachwekkend. 

Maar het is de vraag of er ruim 150 jaar later wel zo heel veel is veranderd in de opvattingen en 

beeldvorming rondom psychische aandoeningen.

 Er gaat bijna geen week voorbij of de media berichten over een ontsnapte terbeschikking- 

gestelde met een afschuwwekkend vergrijp op zijn naam. Niet dat er anno 2007 meer terbe-

schikkinggestelden er tijdens hun verlof vandoor gaan dan in eerdere jaren, maar de media zijn 

meer dan ooit geïnteresseerd in mensen met ernstige psychische stoornissen die een ernstig 

delict begaan hebben, en van wie men voetstoots aanneemt dat zij ieder moment opnieuw tot 

een vreselijke agressieve daad kunnen overgaan.

 Behalve het feit dat de omvang of de ernst van de gepleegde delicten wordt overschat of 

overdreven, bevestigen dit soort berichten ook een onjuiste beeldvorming en vooringenomen-

heid over de vermeende steeds grotere aantallen psychisch zieke mensen en het gevaar dat zij 

zouden betekenen voor de samenleving (Bijl 2007; Wahl 1996). Bij psychische stoornissen heb-

ben veel mensen ook nog het beeld van rare, in zichzelf pratende mensen die zijn opgenomen in 

een psychiatrische inrichting ver weg in de bossen. De bekendheid met het brede spectrum aan 

psychische problematiek is in het algemeen beperkt en het imago van mensen met psychische 

Drapetomanie en DSM: over beeldvorming en 
psychische stoornissen Rob Bijl
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stoornissen is vaak karikaturaal. Psychopathologie is in de beeldvorming vaak teruggebracht tot 

schizofrenie of psychopathie; aandoeningen die relatief zeldzaam zijn.

 Waanzin is van alle tijden. Verklaringen voor dit geheimzinnige en verontrustende verschijnsel 

verschillen per tijd, cultuur en wetenschappelijke benadering. Goeroes, psychiaters, priesters, 

genezers, psychotherapeuten en alternatieve behandelaars: ze hebben er allemaal hun eigen 

ideeën over. Uit grote bevolkingsonderzoeken weten we dat jaarlijks een kwart van de volwassen 

bevolking lijdt aan een psychische stoornis en omdat het iedereen kan treffen, is psychopatholo-

gie een serieus te nemen volksgezondheidskwestie (Bijl et al. 1998). Depressie is een volksziekte. 

Zeker de helft van de mensen heeft in zijn directe omgeving ervaringen met de psychiatrie. Als 

gevolg van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg zijn mensen met psy-

chiatrische problemen steeds nadrukkelijker aanwezig op straat en in de buurt. Toch is er nog 

altijd een taboe op psychische problemen. Mensen spreken graag over eigen of andermans kwa-

len, zolang het maar om lichamelijke ongemakken gaat. Zodra het psychische problemen betreft, 

steken morele oordelen de kop op: mensen met depressieve klachten krijgen te horen dat zij 

‘flink moeten zijn’, of ‘dat iedereen wel eens een dipje heeft’. Of sterker nog, dat zij eigenlijk een 

slap karakter hebben en zich niet moeten aanstellen. Morele, niet op feiten gebaseerde oordelen 

over het ontstaan en het oplossen van psychische problemen zijn nog wijdverbreid. De mensen 

die het treft, laten het dan wel uit hun hoofd om openlijk te spreken over hun psychisch lijden.

 De vraag wat precies een psychische stoornis is, is al zo oud als de mensheid (Porter 2003). 

De opvattingen van de oude Egyptenaren of die uit de Middeleeuwen – waarin de oorzaak van 

‘waanzin’ of ‘krankzinnigheid’ in religieus perspectief werd gezien en bij kwade geesten werd 

gelegd, of als bezetenheid door de duivel werd beschouwd – zijn in het westen niet meer en 

vogue, maar elders in de wereld nog wel gangbaar. De wetenschap die psychiatrie heet, is be-

trekkelijk nieuw en kon zich pas ontwikkelen toen mensen met psychisch lijden werden gezien 

als patiënten. Vanaf dat moment, halverwege de negentiende eeuw, werd de zorg voor ‘krank-

zinnigen’, zoals ze gingen heten, een tak van de geneeskunde. In de twintigste eeuw zijn de 

grote classificatiesystemen ontwikkeld die gehanteerd worden in de huidige psychiatrie, de icd 

(International Classification of Diseases) en de dsm (Diagnostic and Statistical Manual of men-

tal disorders), waarin die veranderende opvattingen zijn neergeslagen (Jongedijk 2001). Deze 
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classificatiesystemen komen tot stand door vakgenoten te laten vaststellen welke symptomen 

in welke constellatie bestempeld kunnen worden als een stoornis. dsm en icd zijn gebaseerd op 

consensus. Dat is een van de meest complexe kanten van de psychiatrie. Hoewel van sommige 

psychiatrische aandoeningen een fysieke etiologie bekend is (bijvoorbeeld Alzheimer, Down’s 

syndroom), kunnen de meeste slechts geclassificeerd worden via de symptomen die de patiënt 

heeft en wil of weet te uiten. De achterliggende kennis en inzichten komen uit de klinische ervaring 

en inzichten van psychiatrische beroepsbeoefenaren met betrekking tot het ontstaan, het beloop 

en de behandelgevoeligheid van symptomatologie en, waar mogelijk en beschikbaar, uit weten-

schappelijk onderzoek. In 1899 werd de eerste versie van de icd gepubliceerd. Daarin werden 

toen 11 psychiatrische categorieën onderscheiden. In 1993 was men toe aan de tiende versie van 

de icd; het aantal onderscheiden psychische aandoeningen bedraagt daar 319. Een zelfde beeld 

zien we bij de dsm. De eerste versie die de American Psychiatric Association (apa) in 1952 uitbracht, 

kende 127 diagnostische categorieën. In 1994 kende de dsm-iv er al meer dan 300 (apa 1994). 

 Aan de ene kant bevatten de latere versies van icd en dsm verfijningen van ziektecategorieën, 

die in eerste instantie in zeer grove termen waren omschreven. Aan de andere kant zijn er ook 

psychiatrische categorieën verdwenen die, naar nieuwere inzichten, niet als ziekte meer worden 

bestempeld: hysterie, melancholie, epilepsie, homoseksualiteit. Ook psychiatrische aandoenin-

gen zijn (deels) cultureel bepaald. 

 Met de toegenomen verwetenschappelijking van de psychiatrie, de grotere kennis over psy-

chische stoornissen, de meetbaarheid ervan en de evidence based vormen van psychothera-

peutische en farmacologische behandeling is er bij de beroepsbeoefenaren in de psychiatrie in 

hun bejegening van patiënten/cliënten steeds minder sprake van bijgeloof en morele oordelen 

over de patiënt en diens gedrag. In de ‘gewone’ bevolking zijn die vooroordelen en stigma’s veel 

hardnekkiger. Mensen hebben een diepgewortelde behoefte om de wereld te ordenen door 

een scheidslijn te trekken tussen zichzelf en anderen. En hoewel contact de beste remedie blijkt 

te zijn om vooroordelen en stereotyperingen tegen te gaan (Kraan 1999) is dat met mensen met 

psychische aandoeningen blijkbaar nog steeds erg moeilijk. Toch lijkt er vooruitgang te zijn: de 

zweepslagen zijn in ieder geval afgeschaft en wij beschouwen de drang naar vrijheid doorgaans 

als een positieve en algemeen menselijke eigenschap.
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Vroeger was alles beter, men blikt dan vanuit het heden terug naar het verleden. Maar, hoe 

dacht men tóen over nú? Was de verwachting dat het in de toekomst slechter zou gaan dan in 

de situatie waarin men op dat moment leefde? We zouden dan achteraf kunnen zeggen dat het 

vroeger beter was, mits sombere verwachtingen uitkomen. In hoeverre zijn de opvattingen over 

de toekomst een goede voorspeller geweest? We zullen daartoe de voorspellingen leggen naast 

enkele feitelijke gegevens. 

 In 1967 is een enquête gehouden over de verwachtingen over diverse maatschappelijke ont-

wikkelingen in 2000, een toen nog haast mythisch toekomstjaar. Enkele van deze vragen zijn 

herhaald in 1975 en 1986 in de reeks Culturele Veranderingen. Ik richt me hier op de opvattingen 

over echtscheiding, misdaad, doorstroom van vrouwen naar leidinggevende posities en geluks-

gevoel.

Echtscheiding
In 1967 zag men de toekomst van het huwelijk niet zo rooskleurig. Meer dan driekwart was van 

mening dat er in 2000 meer echtscheidingen zouden zijn (zie figuur 1). Deze voorspelling sneed 

hout: in 2000 scheidden bijna vier keer zoveel stellen als in 1967.

 Tussen 1967 en 1975 verdubbelde het aantal echtscheidingen al en in 1975 dacht zo’n 70% 

van de bevolking dat deze trend zich zou voortzetten. De stijging in scheidingen tussen 1975 en 

1986 is echter veel geringer geweest en de opvatting dat er in 2000 meer stellen zullen scheiden, 

daalde naar 55%. Blijkbaar dacht, of hoopte, bijna de helft in 1986 dat het toch niet erger zou 

worden dan het al was. Tussen 1986 en 2000 bleef het percentage scheidingen stijgen, maar ook 

weer minder fors dan tussen 1975 en 1986. 

Hoe dacht men toen over nu? Peter Tammes
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Figuur 1 Percentage respondenten dat meer, evenveel of minder echtscheidingen  

     verwacht in 2000 en het aantal scheidingen per 10.000 echtparen

bron: Het jaar 2000 1967; SCP (CV1975 & 1986). CBS statline.

Misdaad
Ook wat betreft misdaad zag men de toekomst somber in. In 1967 dacht ruim 70% van de bevol-

king dat er in 2000 meer misdadigheid zou zijn; een even hoog percentage is die mening in 1975 

toegedaan, zoals is te zien in figuur 2. Als we kijken naar de bij de politie geregistreerde misdrij-

ven dan is tussen 1967 en 1975 een verdubbeling te constateren, terwijl in de periode 1975-1986 

nog eens een verdubbeling optrad. In deze periode daalde de verwachting dat er in 2000 meer 

misdadigheid zal zijn wel iets. Niettemin verwachtte een groot deel van de bevolking in 1986 dat 

de misdadigheid nog verder zou toenemen. Dat gebeurde ook, maar deze stijging is minder fors 

dan in de voorgaande perioden. 
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Figuur 2 Percentage respondenten dat meer, evenveel of minder misdadigheid  

     verwacht in 2000 en het aantal bij politie geregistreerde misdrijven per 
    1000 inwoners

bron: Het jaar 2000 1967; SCP (CV1975 & 1986). CBS statline.

Vrouwen in leidinggevende posities
Over de tijd heen zijn er hoge verwachtingen, zowel onder vrouwen als mannen, over de door-

stroom van vrouwen naar leidinggevende posities. In 1967, het jaar dat wel wordt gezien als het 

startpunt van de Tweede Feministische Golf (Agerbeek 2001), meende zo’n 80% dat in 2000 

meer vrouwen een leidinggevende positie zullen bekleden. Dit percentage daalde sindsdien nau-

welijks zoals is te zien in figuur 3. Als we daarnaast wat cijfers over de positie van vrouwen op de 

arbeidsmarkt zetten, dan zien we in figuur 4 dat halverwege de jaren zeventig onder werkende 

vrouwen het aandeel leidinggevenden toenam, maar het aandeel vrouwen onder alle leiding-

gevenden gelijk bleef. In 1987 was het aandeel vrouwen onder leidinggevenden fors gestegen. 

% dat meent meer 
misdaad in 2000

% dat meent evenveel 
misdaad in 2000

% dat meent minder 
misdaad in 2000

aantal geregistreerde 
misdaden op 1.000 inw.0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1967 1975 1986 2000



Hoe dacht men toen over nu? 37

Daarentegen was het aandeel leidinggevende vrouwen onder alle werkende vrouwen gedaald. 

Dat is een gevolg van het feit dat in de jaren tachtig veel vrouwen de arbeidsmarkt betraden en 

voornamelijk in niet-leidinggevende functies gingen werken.

Figuur 3 Percentage respondenten dat meer, evenveel of minder vrouwen in   

     leidinggevende posities verwacht in 2000

bron: Het jaar 2000 1967; SCP (CV1975 & 1986).

Vanaf de jaren negentig hanteert het cbs een andere functie- en beroepenindeling in zijn publi-

caties over de beroepsbevolking en is een vergelijking met de jaren zeventig en tachtig moei-

lijk te maken. Als we de emancipatiemonitoren (Keuzenkamp en Oudhof 2000: 131; Portegijs, 

Boelens & Keuzenkamp 2002: 177) erbij nemen, dan kunnen we daaruit afleiden dat in de jaren 

negentig het aandeel vrouwen onder managers gestaag toenam, evenals het aandeel vrouwe-

lijke managers onder werkende vrouwen. 
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Figuur 4  Aandeel vrouwen in beleidsvoerende en hogere leidinggevende posities  
     van totaal aantal beleidsvoerenden en leidinggevenden, het aandeel 
     vrouwen in beleidsvoerende en hogere leidinggevende posities van totaal
      aantal werkende vrouwen en het aandeel werkende vrouwen van de 
     werkzame bevolking

bron: CBS statistische zakboek 1976, 1977 & 1990

Geluksgevoel
In 1967 dacht zo’n 30% van de bevolking dat het geluk in de toekomst lag, maar daarentegen 

meende bijna 40% dat men ongelukkiger zou zijn in 2000. Dit percentage pessimisten bleef min 

of meer gelijk, terwijl er halverwege de jaren tachtig een ruime meerderheid was die meende dat 

men in 2000 gelukkiger noch ongelukkiger zou zijn. Was men vroeger (on)gelukkiger dan nu? Als 

we de door Veenhoven bewerkte nipo-cijfers over de jaren 1969, 1988 en 1995 met elkaar ver-

gelijken dan blijkt het geluksgevoel niet veel te variëren over deze jaren.1 Cijfers over tevredenheid 

met het leven in figuur 5 tonen eveneens dat het geluksgevoel behoorlijk stabiel is over de tijd.
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Figuur 5 Percentage respondenten dat verwacht dat mensen in 2000 gelukkiger, 
    even gelukkig of ongelukkiger zijn en een rapportcijfer over de mate 
    waarin men tevreden is met het leven

bron: Het jaar 2000 1967; SCP (CV1975 & 1986). 
bron: rapportcijfer tevreden met het leven: door R. Veenhoven getransformeerde cijfers van de Eurobarometer.
http://www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl:80/hap_nat/desc_na.php?cntry=24 

Was het vroeger beter?
Wat laten deze tijdreeksen van cijfers over de publieke opinie en wat feitelijk is gebeurd nu zien? 

 Een groot deel van de bevolking verwachtte in 2000 meer misdadigheid. Als we de geregi-

streerde misdaadcijfers mogen geloven, was daar ook alle reden voor. De stijging van het aantal 

geregistreerde misdrijven door de tijd hoeft echter niet te zijn veroorzaakt door toegenomen cri-

minaliteit. Wittebrood en Nieuwbeerta (2006) concluderen zelfs dat de toename in de afgelopen 

kwart eeuw vrijwel geheel het gevolg is van de gestegen melding van misdrijven en de stijging 
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in het opmaken van procesverbalen. We kunnen dan ook niet goed vaststellen of en hoe sterk 

de misdadigheid in de afgelopen decennia is gestegen en daarom ook niet concluderen dat het 

vroeger beter was.

 Er is een stijgende lijn in percentage werkende en leidinggevende vrouwen, zoals men voor-

spelde. Het gaat dan ook beter dan vroeger maar gezien de vaak geuite klachten over een ‘glazen 

plafond’ en ‘old boys network’ valt te betwijfelen of er tevredenheid heerst over het huidige 

aandeel vrouwen in leidinggevende functies. Zo stellen sommigen een quotumregulering voor 

om het aandeel vrouwen in topfuncties te vergroten (Mees 2007: 140-143). 

 Dat (gehuwde) vrouwen de arbeidsmarkt betreden, wordt over het algemeen toegejuicht, 

maar het buitenshuis werken van beide partners heeft als keerzijde dat de kans op echtschei-

ding in sterke mate toeneemt (zie bijv. Fokkema & Liefbroer 1999). In de loop van de tijd is de 

bezwaarlijkheid over het buitenshuis gaan werken van gehuwde vrouwen flink afgenomen en 

de acceptatie van echtscheiding toegenomen (scp 1998: 140-141), waarbij de mogelijkheid om te 

scheiden is vergemakkelijkt. We kunnen door dit veranderende perspectief moeilijk zeggen of het 

vroeger beter of slechter was. 

 Ten slotte, de verwachting dat men in de toekomst gelukkiger zou zijn, daalde naarmate het 

jaar 2000 naderde. Het aandeel van de bevolking dat verwachtte dat men in 2000 gelukkiger is, 

slonk drastisch, terwijl het aandeel pessimisten ongeveer gelijk bleef. De ervaren mate van geluk 

blijkt echter redelijk stabiel te zijn over de tijd: men is nu min of meer net zo gelukkig als vroeger.
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Noot
1   http://www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl:80/hap_nat/desc_na.php?cntry=24 Question-

type: 4111.Geraadpleegd op 21 november 2007.
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In 2008 is het 35 jaar geleden dat de Nederlandse overheid een wervingsstop afkondigde voor 

buitenlandse arbeiders. Zij waren niet langer nodig. De eerste oliecrisis van 1973 maakte een 

eind aan jaren van nagenoeg ononderbroken economische groei en krapte op de arbeidsmarkt, 

hoewel de grootste klappen pas bijna tien jaar later kwamen. De wervingsstop betekende overi-

gens niet dat de instroom van wat toen nog buitenlanders werden genoemd ook daadwerkelijk 

opdroogde; 1973 liet weliswaar een kleine dip zien in de immigratie, maar die herstelde zich in de 

jaren daarna snel om tot in 1980 in hoog tempo door te groeien. Na de gastarbeiders kwamen 

de vrouwen en kinderen.

 In deze bijdrage ga ik kort in op de leefsituatie van de eerste Turkse en Marokkaanse gast-

arbeiders die aan het einde van de jaren zestig en begin jaren zeventig in Nederland verbleven. 

In 1971 woonden er 30 duizend Turken en 22 duizend Marokkanen in Nederland (scp 1998). 

Hun komst was niet alleen het gevolg van georganiseerde wervingsactiviteiten door overheid 

en bedrijfsleven, ook kwamen veel Turken en Marokkanen buiten de formele werving om naar 

Nederland (b.v. Can-Engin 2004, Tinnemans 1994). De werving kwam in 1964 goed onder stoom 

toen aan ruim 4500 Turken en aan bijna 2000 Marokkanen een arbeidsvergunning werd afge-

geven, oplopend tot ongeveer 15.000 in 1969. In 1962 was dit met 208 Turken en 8 Marokkanen 

nog aanzienlijk lager (Van der Staay 1971). In die periode werd al hardop de vraag gesteld of de 

arbeidsmigranten zouden terugkeren of zouden blijven. Van der Staay (1971) waagde zich aan 

een voorspelling: hij vermoedde dat 10% van de ‘internationale forensen’ zouden blijven. Hij zat 

er voor Turken en Marokkanen wel naast, maar zijn schatting is minder slecht dan men misschien 

op het eerste gezicht wel denkt. Van de gastarbeiders die voor 1973 naar Nederland kwamen, 

is namelijk 70% van de Marokkanen en 85% van de Turken teruggekeerd (Gijsberts 2004). De 

Turken en Marokkanen die nu in Nederland leven, zijn dus maar in heel beperkte mate nazaten 

van de vroege generatie herkomstgenoten. 

 Over de leefsituatie van de vroege Turkse en Marokkaanse gastarbeiders is eigenlijk op-

merkelijk veel bekend. In 1971 verscheen het onderzoek De buitenlandse arbeider in Nederland 

(n.v. v/h nss 1971) dat in opdracht van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 

werk en het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid is uitgevoerd. Behalve onder 170 

Italiaanse en 308 Spaanse arbeiders zijn enquêtes gehouden met 255 Turkse en 270 Marok-

In de marge: de eerste Turkse en Marokkaanse gastarbeiders 
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kaanse arbeiders. Het veldwerk liep van december 1967 tot en met mei 1968. Het ging in dit 

onderzoek dus om de allereerste lichtingen Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. Aan non-

respons deed men in die tijd nog niet: op de 1341 bezochte adressen weigerden 22 personen 

medewerking en bleken er 35 meer dan driemaal niet thuis te zijn. Kom daar tegenwoordig nog 

maar eens om bij veldwerk onder allochtonen (Dagevos et al. 2007). Terugkijkend kan men deze 

survey als de start zien van de bemoeienis van de overheid met de gegevensvoorziening over 

allochtone groepen, een bemoeienis die aan het einde van de jaren tachtig met de spva-onder-

zoeken weer werd opgepakt en blijkens de Survey Integratie Minderheden (sim) van 2006 nog 

steeds bestaat. 

 Ook toen al werden allochtonen het hemd van het lijf gevraagd. Het meest opmerkelijk zijn 

wel de vragen of er voldoende prostituees zijn (Turken: ja 40%, nee 56% en 4% weet niet. Marok-

kanen: ja 24%, nee 25%, 51% weet niet) en of landgenoten prostituees bezoeken (Turken: ja 73%, 

5% weet niet. Marokkanen: ja 36% en 59% weet niet). Voor het overige is het een keurige enquête 

die ingaat op onderwerpen die wij tegenwoordig structurele en sociaal-culturele integratie zou-

den noemen.

 De ondervraagden hadden nagenoeg allemaal werk. Dat had met de aard van het onderzoek 

– buitenlandse arbeiders - te maken, maar weerspiegelde ook de feitelijke situatie. De werkloos-

heid van buitenlandse arbeiders was zeer laag – lager dan onder de autochtone bevolking – en 

nam pas vanaf eind 1974 – aanmerkelijk later dan bij de autochtone bevolking – snel toe (wrr 

1979). Turkse en Marokkaanse werkenden hadden bijna zonder uitzondering laaggekwalificeerd 

werk, veelal in de nijverheid (88% van de Turken, 76% van de Marokkanen). Hoewel het vaak vies 

en zwaar werk was, hadden de klachten over het werk niet zozeer te maken met de arbeidsom-

standigheden, maar met het te lage loon. Ook over de behandeling door de Nederlandse chefs 

was niet iedereen te spreken: 14% van de Turken en 31% van de Marokkanen vond dat Neder-

landse collega’s prettiger werden behandeld dan zij. Ook buiten het werk waren er ervaringen 

met ongelijke behandeling: 11% van de Turken en Marokkanen is wel eens de toegang geweigerd 

tot een café of dancing.

 Nijpend zijn de problemen met de huisvesting. Aan het einde van de jaren zestig woonden 

verreweg de meeste Turkse en Marokkaanse gastarbeiders zonder hun partner in Nederland, 
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hoewel de meesten wel gehuwd waren (dit laatste werd bij de werving vaak als eis gesteld, dit 

om problemen te voorkomen zoals met Italiaanse en Spaanse gastarbeiders die vaker ongehuwd 

waren en er met de Nederlandse meisjes vandoor gingen. Dit leidde in de beginjaren zestig zelfs 

tot relletjes in Twente (Lindo 1994). Men woonde doorgaans in pensions of hotels. Zelfstandige 

bewoning kwam weinig voor. Van de Turken had 10% en van de Marokkanen had 16% een slaap-

vertrek voor zich alleen. En van degenen die een slaapkamer deelden, had 20% van de Turken en 

16% van de Marokkanen te maken met zes personen of meer. Een kamerbezetting die volgens 

de onderzoekers van die tijd ‘toch wel aan de hoge kant is’. Nogal wat Marokkanen (30%) waren 

gehuisvest in een gebouw zonder bad of douchegelegenheid, bij Turken kwam dit nauwelijks 

voor. De helft van de Turken at met de pot mee, de andere helft kookte zelf. Bij Marokkanen 

was dit aandeel nog aanzienlijk groter (87%). Onderzoek in 1970 naar de staat van pensions in 

Tilburg en Midden-Brabant leidde tot een zwarte lijst van 27 pensions die op geen enkele wijze 

aan de norm voldeden, vijf werden er goedgekeurd met aanmerkingen en één pension kon de 

toets der kritiek doorstaan. Het merendeel voldeed niet aan de meest elementaire normen van 

brandveiligheid, hygiëne en leefbaarheid (Stads et al. 2004). Een kippenhok deed zelfs dienst als 

‘logement’ voor gastarbeiders.

 Het is niet zo gemakkelijk een beeld te vormen van de mate van contacten tussen de gastar-

beiders en de autochtone bevolking. In Brabant werden op het station de eerste gastarbeiders 

met de fanfare onthaald en door de bevolking warm en met de nodige nieuwsgierigheid verwel-

komd (Stads et al. 2004). Op de omslag van het boek over veertig jaar Turkse migratie staat een 

foto uit waarschijnlijk de jaren zestig waarop een Nederlandse vrouw in Spakenburgse kleder-

dracht een Turks gezin een bosje chrysanten komt brengen (Can-Engin 2004). De vroege genera-

tie gastarbeiders zijn vaak meer te spreken over de contacten die zij in de beginperiode van hun 

verblijf hadden met autochtonen dan over hun huidige contacten. Het verlies van de autochtone 

contacten kwam later, met name nadat zij werkloos waren geraakt (vgl. Van Eekert en Gelderloos 

1990). Tegelijkertijd had Nederland zijn onschuld al verloren. In 1972 vonden ‘rassenrellen’ plaats 

in Rotterdam-Zuid, waar autochtone bewoners hun ongenoegen uitten over de aanwezigheid 

van gastarbeiders in hun wijk. Dit zou voor het stadsbestuur aanleiding zijn om voor spreidings-

maatregelen te pleiten – wijken met meer dan 5% buitenlanders moesten dicht. Circa 40% van 
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de Turkse en 20% van de Marokkaanse arbeiders uit het onderzoek De buitenlandse arbeider in 

Nederland waren weleens bij Nederlanders thuis geweest. Van veelvuldig onderling contact was 

dus geen sprake, al kun je evenmin spreken van volledig gescheiden werelden. In hoeverre de 

slechte beeldvorming een rol speelde bij het beperkte contact tussen autochtonen en Turkse en 

Marokkaanse arbeiders is niet goed te zeggen. Veel ondervraagden konden niet aangeven hoe 

Nederlanders over hen dachten. Bij degenen die daar wel een mening over hadden, domineer-

den evenwel de negatieve opvattingen. 

 Was vroeger alles beter? Over de leefsituatie van de eerste Turkse en Marokkaanse gast-

arbeiders valt eigenlijk weinig positiefs te melden. Slecht werk, slechte huisvesting en leven in 

een autochtone omgeving die misschien wat minder hardvochtig dan nu tegenover buitenlandse 

arbeiders stond, maar er tegelijkertijd ook niet veel van moest hebben. In de afgelopen 35 jaar 

is er veel veranderd, maar als je kijkt naar de huidige positie van Turken en Marokkanen dan 

springen per saldo toch vooral de negatieve punten in het oog. In die zin verkeren veel Turken en 

Marokkanen op dit moment nog steeds in de marge van de samenleving.
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Vroeger, zo wordt gezegd, hadden leraren een hoog aanzien. Leraren in de eenentwintigste 

eeuw daarentegen worden respectloos bejegend door leerlingen, ouders, omgeving, eigenlijk 

de gehele samenleving. De huidige leraar wordt gezien als een ‘loser’. Dat lijkt op een diepe val, 

maar klopt dit beeld eigenlijk wel?

 Diverse onderzoeken in de tweede helft van de twintigste eeuw naar beroepsprestige, sta-

tusladders en sociale-afstandsschalen laten keer op keer zien dat daar weinig in verandert, ook 

niet voor het beroep van leraar: eens een hoog aanzien, altijd een hoog aanzien (Bakker en Blees-

Booij 1995). In 1982 stond een leraar vmbo op plaats 33 in een rangordelijst van 116 beroepen, in 

2006 was dat plaats 34. Een leraar op het gymnasium zakte weliswaar van plaats 17 in 1982 naar 

plaats 22 in 2006,1 maar dat is nog geen diepe val.

 De Onderwijsmeter toont, met wat schommelingen over de jaren, een redelijk hoge waar- 

dering voor het lerarenberoep: van alle Nederlanders heeft bijvoorbeeld 73% in 2003, 60% in 

2005 en 66% in 2007 veel waardering voor de leraren in het voortgezet onderwijs (ocw 2007). 

Het beeld van een dalende status is echter zeer hardnekkig, ook onder leraren zelf (Van den Brink 

et al. 2005). Wat is hier aan de hand? 

Verlies aan eigenwaarde
Het leraarschap was in het begin van de vorige eeuw exponent van de emancipatie van de ar-

beidersklasse (Kleijer en Vrieze 2000). De jongens en meisjes die een opleiding tot leraar konden 

en mochten volgen, behoorden vervolgens tot een selecte groep mensen die had gestudeerd, 

terwijl de overgrote meerderheid van de bevolking nog laagopgeleid was. Tegenwoordig zijn veel 

ouders even hoog als of hoger opgeleid dan de leraar. Dat heeft mede de omgangsverhoudin-

gen tussen leraren en ouders veranderd. Gingen ouders vroeger nog af op de oordelen van de 

leraren over hun kinderen (‘je zult het er wel naar gemaakt hebben’), nu komen ze bij hem verhaal 

halen (‘waarom heeft mijn kind straf gekregen?’), en vinden ze dat ze zelf het beste weten wat 

goed is voor hun kind. 

 Ook de relatie tussen leraar en leerling is veranderd. Deze is informeler en gelijkwaardiger 

geworden: leerlingen tutoyeren de leraar en zijn kritisch en assertief. De leraar weet wel meer 

dan de leerlingen over zijn vak, maar niet zelden zijn de leerlingen vaardiger op de computer 

Leraren voortgezet onderwijs: hoog beroepsprestige maar dalende 
eigenwaarde Ria Vogels
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(Boschma en Groen 2006). Een ontwikkeling die positief (een betere band met leerlingen), maar 

ook negatief wordt beoordeeld (verlies aan gezag en respect). 

 Daarnaast veranderen inhoud en vorm van het onderwijs onder druk van maatschappelijke 

en economische processen. Om tegemoet te komen aan de vraag van de arbeidsmarkt en een 

veranderde leerlingenpopulatie – bijvoorbeeld – moeten leraren leerlingen onderwijzen hoe zelf-

standig te leren en met anderen samen te werken (‘het nieuwe leren’). Daardoor lijkt het zwaar-

tepunt van het beroep te verschuiven van het beheersen en overbrengen van vakkennis naar het 

hebben van pedagogische vaardigheden. Een verschuiving die vooral onder leraren met een 

academische opleiding en leraren die in het vwo lesgeven, verzet oproept (zie www.beteronder-

wijsnederland.nl).

 Niet langer ook bepaalt de leraar grotendeels zelf inhoud en aanpak in de klas, maar doet hij 

dit in overleg en samenwerking met collega’s. Een verlies aan autonomie, terwijl autonomie juist 

een belangrijke beweegreden was om in het onderwijs te gaan werken.

 Als gevolg van nieuwe bestuurlijke verhoudingen en de intrede van het marktdenken in het 

onderwijs is de school een ‘productieproces’ geworden met een bovenlaag van managers en een 

werkvloer met uitvoerende medewerkers, zijnde de leraren. Carrière maken kan alleen door on-

derwijstaken af te stoten en management en beleidstaken op te nemen. Lesgeven, de kerntaak 

van het onderwijs, wordt in dit systeem het laagst gewaardeerd. 

 Ten slotte verdienen de leraren in het voortgezet onderwijs op dit moment veel minder dan 

even hoog geschoolde werknemers in het bedrijfsleven (ocw 2006). Een keuze voor het leraar-

schap wordt weliswaar zelden gemaakt vanuit financiële overwegingen, maar leraren ervaren het 

beloningsverschil als een lage waardering van de samenleving voor hun werk. 

 De verwording van de leraar tot uitvoerend medewerker draagt verder bij aan het gevoel van 

malaise. De leraren voelen zich in hun beroepseer aangetast en ervaren een verlies aan eigen-

waarde (Van den Brink et al. 2005, Van Haperen 2007).

Toch nog trots op het beroep
Het afgelopen voorjaar heeft het scp een enquête gehouden onder 2700 leraren in het voort- 

gezet onderwijs. Daarin is onder meer gepeild hoe zij tegen hun beroep aankijken. 
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Er is een beroepstrotsschaal geconstrueerd die loopt van 1 (weinig trots) tot en met 5 (heel trots) 

en de gemiddelde score van de leraren op die schaal is 3,6.2 De leraren in het voortgezet onder-

wijs zijn dus nog best trots op hun beroep. Uiteraard geldt dit voor de één wat meer dan voor 

de ander. Zo zien we dat vrouwen iets meer beroepstrots hebben dan mannen, tweedegraads 

bevoegde leraren meer dan eerstegraads, en dat de oudste groep, ervaren leraren, het minst van 

iedereen trots zijn op hun beroep.3 

 De verandering in de rol van de leraar onder invloed van het ‘nieuwe leren’, namelijk van do-

cent naar begeleider, is lang niet door alle leraren verwelkomd. Een meerderheid (54%) van de 

leraren vindt dat zij door ‘het nieuwe leren’ hun vakkennis niet meer kwijt kunnen. Deze klacht 

komt vooral van leraren die al jaren in het onderwijs werken en leraren met een eerstegraads 

bevoegdheid.4 Leraren dus die ooit met een ander beroepsbeeld in het onderwijs zijn begonnen. 

Het zal niemand verbazen dat zij tevens minder trots zijn op hun beroep.

 Vinden de leraren dan ook dat ‘het nieuwe leren’ het aanzien van het lerarenberoep schaadt? 

Ja, zegt 42% van de leraren, nee zegt 29%. Ook hier zijn het de ervaren en eerstegraads bevoegde 

leraren en de minder trotse leraren, die het minst op hebben met ‘het nieuwe leren’.5

Vroeger was het beter
Of het nu oude of jonge leraren betreft, eerstegraads of tweedegraads bevoegden, leraren in het 

vmbo of vwo, allen kampen in meer of mindere mate met het gevoel dat het vak niet meer is wat 

het was. Ze lijden daar ook onder.

 De meeste leraren hebben in het verleden voor het leraarschap gekozen uit liefde voor het 

vak, de omgang met de leerlingen en de zelfstandigheid in de functie (Vogels en Bronneman-

Helmers 2006). Twee aspecten daarvan, vakkennis en autonomie, zijn tot veler verdriet op de 

achtergrond geraakt. Zij kunnen in de huidige setting hun ei niet meer kwijt. Ook voelen veel lera-

ren zich ondergewaardeerd en benadeeld door de schoolleiding. Zij hekelen de lage waardering 

voor de kerntaak lesgeven binnen het functiewaarderingsysteem. 

 Het maatschappelijk aanzien van het beroep mag dan nog steeds hoog zijn en de leraren nog 

steeds redelijk trots, door de uitholling van de inhoud en de verslechterde functiewaardering is 

het beroep wel degelijk beschadigd. Vroeger, zo kunnen we stellen, was het inderdaad beter.
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Noten
1 Groenewegen e.a. 2007, nog niet gepubliceerde gegevens, geciteerd in LeerKracht van de 

Commissie Leraren (2007).
2  De schaal is gemaakt aan de hand van de volgende stellingen: ‘Voor mij zijn de voordelen van 

het leraarschap groter dan de nadelen’; ‘Als leraar is het moeilijk bevrediging in het werk te 
vinden’; ‘Als ik alles nog eens over mocht doen, zou ik weer leraar worden’; ‘Ik heb er wel eens 
spijt van dat ik leraar ben geworden’; ‘Ik ben trots op mijn beroep’ en ‘Ik zou mijn zoon/dochter 
zeker adviseren leraar te worden’. Bron: Enquête Beroepsopvattingen Leraren Voortgezet 
onderwijs (blv 2007).

3  Significante resultaten regressie analyse met beroepstrots als afhankelijke variabele en geslacht, 
opleiding, ervaring en leeftijd als onafhankelijke variabelen. De verschillen zijn echter klein.

4  Significante resultaten regressie analyse met de stelling als afhankelijke variabele en geslacht, 
werkervaring, opleiding en beroepstrots als onafhankelijke variabelen.

5  Idem vorige noot. 
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‘In recent years in virtually all types of surveys in all countries, nonresponse has been increasing,’ 

zo begon de Amerikaanse onderzoeker Tom Smith zijn aankondiging van een sessie over non-

respons op de conferentie van de European Survey Research Association. Op deze uitspraak 

valt nog wel wat af te dingen. Figuur 1 laat zien dat de respons op het Aanvullend Voorzieningen-

gebruikonderzoek (avo) van het scp na een stabiele periode in de jaren tachtig in 1991 een zeer 

diepe val maakte, om in 1995 een niet eerder geziene piek te bereiken. Daarna ging het helaas 

weer langzaamaan bergafwaarts.

Figuur 1 Respos Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoek

Wat deze figuur niet laat zien, is dat de recente hogere respons veel meer inspanningen en veel 

meer geld vereiste. Ging de interviewer voorheen maximaal drie maal langs op een adres alvo-

rens het af te boeken als ‘geen contact’, in de laatste peilingen werden tot twaalf bezoeken afge-

legd. Ook werden mensen die aanvankelijk niet meededen, opnieuw bezocht met het verzoek 

toch alsjeblieft mee te doen. Wat veel van die initiële weigeraars dan ook deden. De respons bij 

het avo is, met uitzondering van 1991, dus redelijk stabiel gebleven, maar de kosten om die res-

pons te behalen zijn aanzienlijk gestegen.

Nonrespons bij bevolkingsonderzoek: een weerbarstige materie 
Ineke Stoop
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Over figuur 1 is nog wel meer te zeggen. Tussen 1999 en 2003 daalde de respons van 66% naar 

60%. Deze daling werd voor meer dan de helft veroorzaakt door een betere registratie van het 

responsproces en een strengere definitie van respons. Als op een adres bij acht gelegenheden 

niemand werd thuisgetroffen, nam men voorheen aan dat er niemand zou wonen. Het adres 

telde dan niet mee bij de berekening van de nonrespons. In 2003 werd een dergelijk adres als 

een noncontact geclassificeerd, behalve als echt helemaal zeker was dat de woning leegstond. 

Hogere respons in het verleden is daarom voor een deel toe te rekenen aan een minder zorg-

vuldige berekening. Dat geldt een beetje voor het avo, maar nog meer voor een onderzoek als 

Culturele Veranderingen. De miss-onderzoeksbeschrijvingen van het scp (zie p.15) laten zien dat 

in de begin jaren tachtig bij een steekproefomvang van 2424 adressen, ca. 2000 personen aan 

het onderzoek deelnamen. Dat lijkt te wijzen op een respons van ca. 80%, terwijl in 2006 met 

moeite 60% werd gehaald. De 2000 personen uit het verleden betreffen echter voor een deel 

de ‘tweede’ persoon in het huishouden die in een aantal gevallen ook mocht meedoen. Als die 

het niet wilde, werd dat niet als nonrespons meegerekend. Ook werd in een onbekend aantal 

gevallen, als er bij een cluster adressen niemand wilde meedoen, gewoon een nieuw cluster in 

plaats van het oude ingezet. Zo maak je nonrespons onmogelijk! Ten eerste werd in het verleden 

dus nog wel eens gezondigd tegen de regels van goed steekproeftrekken. En bovendien ging de 

berekening van de nonrespons ook niet altijd volgens de regelen van de kunst.

 Maar goed, ondanks het gerommel, en ondanks het feit dat met veel tijd, geld en inspanning 

toch een hoge respons gehaald wordt, kan niet worden ontkend dat het vroeger makkelijker 

was om mensen mee te laten doen aan een onderzoek. Het was gebruikelijker dat mensen aan 

de deur kwamen, men had meer ontzag voor de overheid (en onderzoek van de overheid), en 

men werd niet iedere avond platgebeld met aanbiedingen van pensioenen, onderbroeken en 

belabonnementen. Geïnterviewd worden was spannend, interessant en nieuw. Nu is een inter-

viewer een van de vele personen die iets van je wil weten. Mensen zeggen nu makkelijker nee. 

Zijn daarom de resultaten van onderzoek minder betrouwbaar geworden? Dat hangt af van de 

vraag wie er wel en wie er niet meedoet.

 In de loop der jaren is niet meer de hoogte van de respons de belangrijkste zorg van survey- 

onderzoekers, maar de vertekening als gevolg van nonrespons. Die vertekening ontstaat als 
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zieken te ziek zijn om een gezondheidsenquête in te vullen, niet-stemmers niet geïnteresseerd zijn 

in de politiek en ook niet in een kiezersonderzoek, en etnische minderheden niet goed genoeg 

Nederlands spreken om een vragenlijst over integratie te beantwoorden. Uit recent onderzoek 

(Groves, 2006) is gebleken dat de hoogte van de respons niet veel te maken heeft met de mate 

van vertekening. Bij hetzelfde onderzoek kan de vertekening als gevolg van nonrespons bij de 

ene variabele ook nog eens veel groter zijn dan een andere variabele.

 Nu we op een punt zijn aangekomen waar we de respons goed kunnen monitoren en bere-

kenen, en met veel inspanningen op een redelijk niveau kunnen houden, dient de nog grotere 

uitdaging zich aan: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we op basis van een relatief kleine steek-

proef, en met een niet te verwaarlozen nonrespons, toch uitspraken kunnen doen over heel de 

bevolking? Je zou kunnen zeggen dat – vergeleken met vroeger – nonresponsonderzoek moeilij-

ker, maar ook spannender is geworden. Het responspercentage als uniek kwaliteitscriterium van 

een onderzoek is nu echt verleden tijd.
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‘     Tut, tut, kind!’ zei de Hertogin. ‘Alles heeft een 

     moraal, als je hem maar weet te vinden.’

     Lewis Carroll – Alice in Wonderland

Was het vroeger beter? Als het gaat om de moraal antwoorden de Nederlanders in ruime meer-

derheid bevestigend. In dat moreel pessimisme speelt de tijdgeest mee, die alle generaties in een 

bepaalde richting drijft.

 Enkele jaren terug is in de scp-publicatie De moraal in de publieke opinie de reactie van het 

publiek op drie stellingen weergegeven (Dekker et al. 2004). Ze hebben alle betrekking op de 

moraal en veranderingen daarin en zijn vanaf 1970 aan steekproeven uit de bevolking voorgelegd. 

Het gaat om de volgende uitspraken:

(1) ‘Sommige mensen zijn van mening dat de opvattingen over gedrag en zeden in ons land steeds meer 

achteruit gaan, andere vinden juist dat het er beter op wordt; wat is uw mening hierover?’

(2) ‘Er zijn zoveel verschillende opvattingen over wat goed en verkeerd is dat je soms niet meer weet 

waar je aan toe bent.’

(3) ‘Alles verandert heden ten dage zo snel dat men vaak nauwelijks meer weet wat goed en slecht is.’

De uitkomsten staan in grafiek 1. Het percentage Nederlanders dat moreel verval waarneemt, 

steeg sinds 1970 van 40% naar maar liefst 70% in 1998 en bedraagt momenteel meer dan 60%. 

De stijging deed zich vooral voor in de loop van de jaren zeventig, tijdens het zogenoemde ‘ik-

tijdperk’. In 1970 was de publieke opinie duidelijk gepolariseerd: tegenover de 40% pessimisten 

stonden 23% optimisten. Als momenteel de samenleving de maat wordt genomen, is er veel 

meer overeenstemming: tegenover de 62% pessimisten staan in 2006 slechts 5% optimisten. 

 De andere twee uitspraken hebben betrekking op twee mogelijke bronnen voor het zedelijk 

verval: het pluriformer worden van de moraal met de daarmee verbonden ambiguïteit en de 

onzekerheid die gepaard gaat met het hoge tempo van veranderingen. Tot halverwege de jaren 

negentig daalt hun populariteit, maar sindsdien neemt de morele stelligheid weer duidelijk af 

O mores! Nederlanders over het verval der zeden Joep de Hart
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en de anomie toe. De aanscherping van morele vanzelfsprekendheden gaat gepaard met de 

in het hedendaagse Nederland breed gedeelde opvatting dat gedrag en zedelijkheid achteruit 

gaan. ‘Moraal is wat men van anderen eist,’ vond Alexandre Dumas fils (1824-1895). In alle jaren 

vertonen de twee anomie-indicatoren een (lichte, maar significante) negatieve samenhang met 

de opvatting dat gedrag en zeden achteruit gaan. Anomie als het spiegelbeeld van moreel verval, 

het lijkt logisch. Als goed en kwaad minder eenduidig zijn, valt ook minder uit te maken of het met 

de moraal voor- of achteruitgaat. 

Grafiek 1 Opvattingen over de moraal in Nederland, 18-70 jarigen, 1970-2006 
       (in procenten)

bron: SCP (Progressiviteit en conservatisme 1970; Culturele veranderingen in Nederland 1975-2006)
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De opvatting dat de zeden achteruitgaan, was langere tijd vooral verbreid onder mensen met 

meer verleden dan toekomst. Nadere analyse leert dat generatiemodellen à la Karl Mannheim 

geen voldoende verklaring bieden voor de veranderingen in grafiek 2. Er lijkt ook sprake van 

verschuivingen in de tijdgeest, die alle geboortejaargangen beïnvloedt in de richting van meer 

pessimisme. Lange tijd hebben de jongere generaties minder achteruitgang gezien, maar de 

generaties zijn naar elkaar toe gegroeid in hun bezorgdheid en de trend naar meer moreel pes-

simisme manifesteert zich onder alle geboortejaargangen, ook die van na de jaren zestig. In de 

meest recente meetjaren verdwijnen de verschillen zelfs nagenoeg en bestaat er een mate van 

overeenstemming over de morele achteruitgang die in het onderzochte tijdvak niet eerder voor-

komt.

Grafiek 2 Opvatting dat gedrag en zeden in ons land achteruitgaan, naar 
       geboortejaar, 1970-2006 (in procenten)

bron: SCP (Progressiviteit en conservatisme 1970; Culturele veranderingen in Nederland 1975-2006)
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Eerst iets over de verwarring waarmee grafiek 1 inzet en eindigt. Het is jammer dat de eerste 

peiling uit 1970 stamt. Je zou daar graag vergelijkbare gegevens naast zien die vijf, tien en vijftien 

jaar eerder zijn verzameld – van voor en tijdens de culturele omwenteling. Door Middendorp in 

1974 gepubliceerde gegevens bijvoorbeeld duiden voor de tweede helft van de jaren zestig op 

een ware aardverschuiving in de opvattingen over huwelijk, gezin en seksualiteit (zie Righart 1995: 
65-67). Het lijkt waarschijnlijk dat de morele onduidelijkheid voor een belangrijk deel gerelateerd 

is aan de ontkerkelijking en ontmanteling van religieuze voorschriften die, na een aanvankelijke 

stabilisatie tijdens de wederopbouw, in de loop van de jaren zestig flink op stoom was geraakt. 

Allerwegen werd die relatie ook gelegd, waarbij vooral met grote zorg naar de jeugd werd ge-

keken.

‘Onze tijd is een tijd van religieus verval. De eens blijvende vitaliteit van het religieuze is 

teloorgegaan. De volksmassa is ofwel bijgelovig of lichtgelovig geworden ofwel religieus 

onverschillig. De elites van de maatschappij zijn agnostisch of sceptisch en politieke leiders 

zijn hypocriet. De jeugd is in open conflict met de gevestigde maatschappij en met het 

gezag van het verleden. Men experimenteert met oosterse godsdiensten en meditatie-

technieken. Het grootste deel van de mensheid is aangetast door het verval der tijden.’ 

De mythische jaren zestig fungeren in menig historisch overzicht als een grote waterscheiding 

en de bovenstaande zinnen lijken een kritische typering te vormen van een aantal veranderin-

gen die zich destijds manifesteerden: secularisatie, opstand tegen de traditionele autoriteiten en 

experimenteerdrang. Alleen: ze zijn van de soms wat misantrope Romeinse historicus Tacitus en 

stammen uit zijn Annalen, die hij schreef omstreeks de eerste eeuwwisseling van onze jaartelling 

(geciteerd door Borchert 1989: 160).

 Onbevooroordeeld en met distantie historische veranderingen analyseren (sine ira et studio, 

aldus Tacitus beroemde kwalificatie) is een nobel streven dat niet voor iedereen is weggelegd. 

In de twee millennia die sinds de Annales zijn verstreken, is het zelden gelukt of geambieerd, 

helemaal niet waar het de eigen tijd betrof. Dan gingen al snel nostalgie en heimwee opspelen, 

sentimenten die verwant zijn aan behoudzucht (vroeger was het beter!). Waarbij het paradijs in 

het verleden wordt geprojecteerd: de oude Republiek (res publica libera) bij Tacitus, de ‘sneeuw 

van vroeger dagen’ bij François Villon, het Europa van voor de Franse revolutie bij Edmund Burke, 
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de calvinistisch-burgerlijke Republiek bij Abraham Kuyper, het ordelijke, huiselijke en rechtzinnige 

voorgaande decennium bij sommige criticasters van de jaren zestig en die zelfde jaren zestig op 

hun beurt bij vaders die hun kinderen meetronen naar de Back to the sixties optredens van hun 

inmiddels wat stramme rockhelden. 

 Dat maatschappelijke veranderingen gepaard gaan met het ontstaan van nieuwe culturele 

vormen – met andere normen en waarden, met andere religieuze behoeften en leefstijlen – is 

een sociologisch axioma. Het is de sociaalwetenschappelijke variant van Darwins mechanisme 

van natuurlijke selectie via aanpassing aan de leefomgeving. Alleen: hoe die dynamiek geëvalu-

eerd wordt, dat is een ander verhaal. Is zij groot en snijdt zij diep in bij het dagelijks leven, dan 

leidt dat vaak tot een scherpe scheiding der geesten. Zo heeft de eerder beschreven devalu-

atievisie op de geschiedenis haar tegenpolen in innovatief denken en het vooruitgangsgeloof. 

Het verleden verliest dan zijn normatieve waarde (niks beter, vroeger was het slechter!), moreel 

verval wordt normatieve grensverlegging en de toekomst is niet langer getoonzet in mineur. 

 Niet alleen in het Quartier Latin luidde veertig jaar geleden het parool ‘De verbeelding aan 

de macht’. In het hoofdstedelijke Magies Sentrum maakten provo’s, hippies en Dolle Mina’s zich 

op om de daad bij de leus te voegen. De verandering van windrichting die tal van vermolmde 

instituties deed kraken, gaf menige babyboomer de indruk de wind in de rug te hebben. Een 

retrospectieve houding was minder populair; allerwegen week de horizon terug en openbaren 

zich weidse perspectieven. ‘Wie op een ster gericht is, ziet niet om,’ zegt Leonardo da Vinci (‘non 

si volge chi a stella è fisso’). Omstreeks 1970 licht de dageraad van de permissive society. Normen 

worden als minder eenduidig ervaren dan voorheen (en nadien), maar er bestaat blijkbaar geen 

algemeen gevoel van morele malaise, een gevoel dat in het daarop volgende decennium sterk 

zou toenemen en inmiddels overheerst.

De moraal
Anomie verwijst niet naar moreel pessimisme, maar naar normonzekerheid, naar normatieve 

ontregeling – door tegenstrijdigheden of door cultural lag. En dat lijkt neer te komen op een 

omkering van het onbehagen in de cultuur, zoals door Freud beschreven: niet de strenge beteu-

geling maar ongeremde teugelloosheid van het driftleven baart zorgen en onvrede. Anno 1970 
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stimuleerde de bevrijding uit de verstikkende moraal van een eerdere periode bij een niet onaan-

zienlijk deel van de bevolking moreel optimisme. In het huidige Nederland oordelen velen dat de 

zelfontplooiing van de ‘Me’ Decade1 te ver is doorgeschoten en manifesteert zich een hang naar 

gedeelde identiteit en solidariteit. Het lijkt erop dat de individualisering op haar psychologische 

grenzen stuit. 

 Dit is een conservatief sentiment: in de conservatieve traditie luidt de hamvraag steeds of 

een moraal ten goede komt aan de maatschappelijke stabiliteit en samenhang of niet. Conser-

vatieven hebben zich altijd sceptisch betoond over subjectieve deugden en individualistische 

voorstellingen van het geluk (bijv. Greiffenhagen 1977: 159 e.v.). Het is tevens de eigentijdse en 

post-calvinistische versie van de door Simon Schama voor onze Gouden Eeuw beschreven com-

binatie van ‘overvloed en onbehagen’. 

Noot
1  Term van Tom Wolfe in een essay voor New York Magazine van 23 augustus 1976. In ons land 

schreef John Jansen van Galen aan het eind van de jaren zeventig in de Haagse Post een serie 
artikelen over het ‘ik-tijdperk’.

Literatuur
Borchert, B. (1989). Mystiek: geschiedenis en uitdaging. Haarlem: J.H. Gottmer.
Dekker, P., J. de Hart en P. de Beer (2004). De moraal in de publieke opinie. Een verkenning van 
  ‘normen en waarden’ in bevolkingsenquêtes. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Greiffenhagen, M. (1977). Das Dilemma des Konservatismus in Deutschland. München: 
  R. Piper & Co. Verlag.
Righart, H. (1995). De eindeloze jaren zestig. Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers.

Over de auteur
Dr. J. (Joep) de Hart is als senior onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Participatie en 

Bestuur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij houdt zich daar bezig met de onderwerpen 
religie, participatie en civil society. De afgelopen jaren publiceerde hij onder andere over het 
verenigingsleven, goede burgers, religieuze veranderingen, jeugdsubculturen, Fortuyn, Hazes, 
het koningshuis en voetbal.

  j.de.hart@scp.nl



Op de wereld om elkaar te helpen? Tijd hebben voor familiehulp 1975-2005 61

Wat is dat eigenlijk, dat nostalgische verlangen naar vroeger? Als we er even voor gaan zitten om 

na te denken over wat er vroeger allemaal beter was dan valt al snel het woord ‘tijd’. We hadden 

toen veel meer tijd voor de dingen, en ook veel meer tijd voor elkaar. Vroeger hadden we bijvoor-

beeld veel meer tijd voor contact met huisgenoten en veel meer tijd om bij elkaar op bezoek te 

gaan. Dat is niet alleen een gekleurde nostalgische herinnering, de cijfers bevestigen dat. Tussen 

1975 en 2005 nam het contact met huisgenoten af van 4 uur tot 2,5 uur per week en het op-visite-

gaan van 5,7 tot 3,9 uur per week (Breedveld et al 2006, p 52-53). 

 In deze bijdrage willen we nagaan of we vroeger meer tijd hadden om elkaar te helpen, in de 

vorm van zogenoemde familiehulp,1 iets wat het scp sinds 1975 in het tijdsbestedingsonderzoek 

(tbo) heeft bijgehouden maar tot nu toe nog niet apart over gepubliceerd heeft. Dat ‘elkaar hel-

pen’ in het tijdperk van het nostalgische ‘vroeger’ heel belangrijk was, staat overigens als een paal 

boven water, want anders hadden Leen en Adè1e daar niet met zoveel verve over gezongen in 

1969 in ‘t Schaep Met De 5 Pooten. En kennelijk vinden we dat nog steeds, want de remake van 

de beroemde serie opende op 3 december 2006 uitgerekend met de aflevering “We benne op 

de wereld om mekaar te helpen, niewaar?” (zie: http://tschaepmetdevijfpooten.kro.nl/). Dus dat 

geldt onverminderd. Maar wat zeggen de cijfers over het verlenen van familiehulp in de afgelo-

pen dertig jaar? 

 Ten eerste moeten we constateren dat in een willekeurige week tussen de 10 en 15% van de 

Nederlanders zegt familiehulp te verlenen en dat dat percentage een dalende trend vertoont. 

Onder de mannen is sprake van een daling, terwijl onder vrouwen geen duidelijke trend zicht-

baar is. In 2005 gaven bijna net zoveel vrouwen aan familiehulp te verlenen als in 1975. Dat is 

opmerkelijk omdat, als het om de tijdsbesteding gaat, in vrouwenlevens sinds 1975 veel meer 

verandering heeft plaatsgevonden dan in mannenlevens. Tussen 1975 en 2005 nam, om maar 

eens een heel belangrijke trend te noemen, de arbeidsparticipatie van vrouwen toe van 18% 

naar 53% (Breedveld et al 2006: 16), terwijl die onder mannen in dezelfde tijd wel fluctueerde, 

maar zowel in 1975 als in 2005 rond de 76% bedroeg. Hoe doen die vrouwen dat? Er is geen 

duidelijke trend in het aantal uren dat familiehulp verleend wordt, dat schommelt onder zowel 

mannen als vrouwen tussen de drie en vier uur per week. Er wordt dus kennelijk niet beknibbeld 

Op de wereld om elkaar te helpen? Tijd hebben voor familiehulp 
1975-2005 Sjoerd Kooiker, Roelof Schellingerhout en Alice de Boer
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op het aantal uren dat men familiehulp verleent. Interessante ontwikkelingen zien we vooral als 

we kijken naar het tijdstip waarop mannen en vrouwen familiehulp verlenen. Dan blijkt dat meer 

dan de helft van de vrouwen dat onder kantoortijd doet, terwijl er bij de mannen vooral in het 

weekend tijd is voor familiehulp (39% in 2005, niet gepresenteerd).  

Figuur 1 Percentage mannen en vrouwen dat in een week familiehulp verleent, 
    18-65 jaar, 1975-2005

  

bron: SCP (TBO 1975-2005).
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Figuur 2 Bestede tijd aan familiehulp onder kantoortijd of in het weekend, niet- 
    werkende vrouwen, 18-65 jaar, 1975-2005

 

bron: SCP (TBO 1975-2005).

Onder niet-werkende vrouwen is er sinds 1975 eigenlijk weinig veranderd: omstreeks de 70% 

van de familiehulp vindt plaats onder kantoortijd.2 Badinerend gezegd komt het erop neer dat 

niet-werkende vrouwen vooral aan familiehulp doen als manlief en de schoolgaande kinderen 

het huis uit zijn. Dat was dertig jaar geleden al zo en dat blijft zo. 

 Onder werkende vrouwen verschuift het tijdstip voor het verlenen van familiehulp daarente-

gen steeds meer naar het weekend (figuur 3). In 1980 verleenden werkende vrouwen nog 2/3 

van de familiehulp onder kantoortijd, net als de niet-werkende vrouwen. In 2005 verleenden 

werkende vrouwen nog maar 38% van de familiehulp onder kantoortijd en 30% in het weekend.3 

Ze zijn daar mee steeds meer op mannen gaan lijken, voor wie trouwens ook een trend naar meer 

hulp in weekend waarneembaar is (figuur 4).  
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Figuur 3 Bestede tijd aan familiehulp onder kantoortijd of in het weekend, 
    werkende vrouwen, 18-65 jaar

bron: SCP (TBO 1980-2005)

Wat is nu de moraal van het verhaal? Om daar enig licht op te werpen is het misschien de moeite 

waard om een ander sentiment uit de jaren zeventig tot leven te wekken, namelijk de evenzeer 

nostalgisch aandoende feministische droom van gelijkheid tussen man en vrouw in zowel werk 

als zorgtaken. De droom dat ‘dienstbaarheid niet toevalt aan een sekse’ in een land ‘waar allen 

zorgen voor wie hulp behoeven’ om met Joke Smit te spreken (Smit 1984: 353). De hier besproken 

trends in familiehulp wijzen ons erop dat de scheidslijnen tussen de seksen voor een deel heb-

ben plaatsgemaakt voor scheidslijnen tussen werkenden en niet-werkenden, waarbij werkende 

vrouwen steeds meer met de (werkende) mannen in hetzelfde kamp zijn terechtgekomen. Is dat 

winst of verlies, was het leven daarmee vroeger beter dan nu? Moeilijk om daar definitief een 
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uitspraak over te doen. Wat we wel enigszins ontnuchterend kunnen concluderen, is dat de ene 

ongelijkheid plaats maakt voor de andere en dat er steeds nieuwe scheidslijnen (zullen) zijn die 

verdeeldheid brengen. 

Figuur  4 Bestede tijd aan familiehulp tijdens kantoortijd of in het weekend,   
     werkende mannen, 18-65 jaar

bron: SCP (TBO 1975-2005)
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Noten
1  De term ‘familiehulp’ is in het tbo niet nader gedefinieerd maar heeft gezien de codering van 

de andere items betrekking op het helpen van niet-huisgenoten en niet op georganiseerd 
vrijwilligerswerk. Het is heel goed mogelijk dat mannen andere zaken tot familiehulp rekenen 
(schilderijtje ophangen bij oma) dan vrouwen (mee naar het ziekenhuis met oma).

2  Kantooruren is een optelling van alle uren hulp die van maandag tot en met vrijdag tussen 9 
  en 5 wordt gegeven; ’s avonds door de week is opgevat als buiten kantooruren (niet in figuur). 

Het weekend begint op zaterdagochtend en loopt door tot zondagavond. 
3  De besproken trends zijn statistisch significant (p<0,05). Voor werkende vrouwen is de dalende 

trend in tijd besteed aan familiehulp onder kantoortijd vanaf 1990 significant (p<0,05).
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In 1991 constateerde de sportsocioloog Bart Crum dat de samenleving aan het ‘versporten’ was: 

steeds meer mensen werden sportief actief en zagen sport als een belangrijk onderdeel van hun 

leefstijl in de zin van het dragen van sportieve kleding, het lezen van sporttijdschriften en het 

kijken naar sport op de televisie. Een veranderend waardepatroon: van ‘sportdeelname als aan-

vaard gedrag’ naar ‘sportdeelname als normatief gedrag’ (ibid, 14) speelde hierbij een grote rol. 

Sportiviteit werd een begrip dat de sportdeelname in de sportvereniging oversteeg. Een mooie 

constatering in dit verband doet Kaschuba: ‘Tot voor enkele jaren zou men bepaalde alledaagse 

gebeurtenissen steevast als volgt hebben geïnterpreteerd: als iemand op straat hard liep, als hij 

rende, dan had hij eenvoudig haast. […] Tegenwoordig lijkt deze logica echter dubieus te zijn […]: 

lopers en renners – zij joggen […](1989, in Crum 1991).
 Op basis van langlopend onderzoek moet het mogelijk zijn deze constatering van ‘versporting’ 

van de samenleving te bevestigen dan wel te ontkennen. Door het scp wordt sinds 1979 vierjaar-

lijks het Aanvullend Voorzieningen Onderzoek (avo) uitgevoerd. Onderdeel van dit onderzoek is 

het bevragen van de Nederlandse bevolking naar hun sportieve activiteiten. Aan de responden-

ten wordt gevraagd op basis van een toonlijst van 27 sporten (anno 2003) of ze aan deze sport 

hebben deelgenomen in de afgelopen twaalf maanden. Jammer genoeg zijn er geen bruikbare 

gegevens die de ontwikkelingen van de jaren vijftig en zestig weergeven, toen de sport zich ont-

wikkelde van pure verenigingssport naar recreatiesport en sportieve recreatie. 

 De wel beschikbare gegevens laten zien dat de sportdeelname in de loop der jaren sterk is 

toegenomen: van 53% in 1979 naar 69% in 2003 (zie figuur 1). Weliswaar is de instap-eis voor 

dit deelnamecijfer discutabel laag: ook iemand wiens enige sportieve activiteit in een jaar tijd 

een partijtje badminton op de camping is, telt mee als sporter. Voor deze stijging is een aantal 

verklaringen te geven. Ten eerste zijn het vooral senioren die meer zijn gaan sporten. In 1979 

was van de 50-plussers 28% sportief actief, in 2003 is dit gegroeid tot 56%. Jongeren deden al 

veel aan sport en zijn dit ook blijven doen. Ten tweede zijn vooral de sporten die men solistisch 

kan beoefenen, populairder geworden. Fitness heeft een grote toename van sporters gezien. 

Daarnaast blijven zwemmen, fietsen en wandelen populair. Mensen kunnen dit doen wanneer 

het hun uitkomt en dat past goed in de trend van individualisering en informalisering. Tenslotte 

zijn er veel meer mogelijkheden gekomen om aan sport te doen. Sportverenigingen moeten de 

Sportiviteit in de tijd Annet Tiessen-Raaphorst
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concurrentie aangaan met commerciële klantvriendelijke fitnesscentra, outdoorsportbedrijven 

die van het sporten een echte experience maken of de openbaar toegankelijke skateparken en 

Cruyff-courts.

 Voor andere aspecten van de ‘versporting’ van de samenleving biedt het avo een minder dui-

delijke onderbouwing. Het bezoeken van sportwedstrijden liet tot 1999 een dalende lijn zien, die 

in 2003 weer is aangetrokken. De toekomst zal leren of dit van eenmalige aard is. Het wekelijks 

volgen van sport op radio of tv vertoont in de afgelopen twintig jaar weinig ontwikkeling. 

Figuur 1 Sportdeelname (exclusief wandelen en fietsen), bezoeken van sport- 
    wedstrijden en volgen van sport op radio en televisie, bevolking 6-79 jaar, 
    1979-2003 in procenten

bron: SCP (AVO’79-’03)
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Naast deze ‘versporting’ van de samenleving constateerde Crum een ‘ontsporting’ van de sport. 

Steeds meer sporters leken steeds minder geïnteresseerd in de agonale sportbeoefening: on-

derlinge strijd, zich willen verbeteren, presteren en kijken wie de beste is zouden minder populair 

geworden zijn. Volgens Stokvis (2007) mag in 2005 maar 14% van de bevolking zichzelf een ‘echte’ 

sporter noemen. Eén op de zeven Nederlanders is lid van een sportvereniging, doet mee aan 

training of competitie, is minstens 60 keer per jaar actief als sporter én – niet onbelangrijk – vindt 

zelf ook dat hij of zij een sporter is. Dit staat in contrast met de 69% van de bevolking die zegt in 

2003 aan sport te hebben gedaan. Voor de meeste mensen is sport dus niet automatisch gekop-

peld aan wekelijks sporten, verenigingslidmaatschap en deelname aan training of competitie. 

Maar was dit nou vroeger anders?

Figuur 2 Echte sporters (lid sportvereniging, wekelijks sporten en deelname aan
      training en competitie) naar leeftijd (exclusief wandelen en fietsen), 
     sportende bevolking 6-79 jaar, 1979-2003 in procenten

bron: SCP (AVO’79-’03)
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In het avo wordt over maximaal zeven beoefende sporten aanvullende informatie vergaard, on-

der andere verenigingslidmaatschap, deelname aan training of competitie en hoeveel weken 

per jaar ze deze sport beoefenen. De ‘echte’ sporters worden hierbij gedefinieerd als lid van een 

sportvereniging, meedoen aan training of competitie en minstens wekelijks sporten. Sinds 1983 

kan een lichte daling van het percentage ‘echte’ sporters onder de sportende bevolking worden 

gezien (zie figuur 2).1 De stijging van het aantal ‘echte’ sporters in 2003 ten opzichte van 1999 mag 

niet als een substantiële worden gezien, doordat de wijze van bevraging in het avo’03 anders is 

geweest dan in het avo’99. Geconstateerd mag worden dat er conform Crums hypothese inder-

daad sprake is van ‘ontsporting’ van de sport, al is de ‘ontsporting’ niet heel erg groot.

Is er onder sporters nu ook sprake van ‘ontsporting’? Met andere woorden: vinden de ‘moderne’ 

sporters zichzelf evenzeer een sporter als de ‘traditionele’ sporters? Het antwoord hierop is ne-

gatief. Het blijkt toch dat de ‘moderne’ sporters zichzelf minder vaker sporter noemen dan de ‘tra-

ditionele’ sporters. Wanneer aan verenigingssporters gevraagd wordt of ze zichzelf een sporter 

vinden, dan antwoorden ze hierop veel vaker bevestigend dan mensen met een abonnement bij 

het fitnesscentrum (zie tabel 1). Ook mensen die aan competitie deelnemen, vinden zichzelf vaker 

een sporter dan mensen die niet aan wedstrijdsport doen. Uiteraard speelt ook de frequentie 

Tabel 1 Zelfbeeld van sporters naar achtergrondkenmerken, sportende bevolking 
   12-79 jaar,  2005 (in procenten)

 organisatiegraad deelname aan sportfrequentie per jaar
  lid sport-  lid fitness-      competitie 1-11 12-59 60-119 ≥120     soort sport
 vereniging centrum  ja nee keer keer keer keer solo duo team

Ja, ik vind 
mezelf een 53,8 21,2 21,2 65,3 8,4 20,1 35,7 67,3 33,1 50,9 58,2 
sporter

bron: SCP/MI (AVO-NSO’05)
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van sportbeoefening een rol. Hoe vaker men sport, des te groter is de kans dat men zichzelf als 

sporter beschouwt. Teamsporters, die meestal gebonden zijn aan een vereniging, vinden zichzelf 

vaker sporter dan mensen die een solosport beoefenen. Naast gezondheid, plezier en sociale 

contacten vormt voor mensen die zichzelf een sporter vinden ook presteren een belangrijk mo-

tief (25%). Voor anderen geldt dit laatste motief veel minder (5%).

Wat valt er nu te zeggen over de sportiviteit in de tijd? Crums constateringen van ‘versporting’ 

van de samenleving en ‘ontsporting’ van de sport zijn in meer of mindere mate onderbouwd. 

Sporters zelf zijn echter nog niet zover. Zichzelf als een ‘echte’ sporter beschouwen, hangt toch 

nog in grote mate samen met het traditionele beeld van de sporter. In dat opzicht is de conclusie 

‘vroeger was het beter’ een terechte. Wanneer het streven echter is zoveel mogelijk mensen aan 

het sporten (cq in beweging) te krijgen (vws 2005), dan kunnen we toch maar beter in het heden, 

in de versportte samenleving, blijven.
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Noot
1 De stijging van het aantal ‘echte’ sporters tussen 1979 en 1983 komt mede door een verandering 

van vraagstelling. In 1979 werd alleen naar competitiedeelname gevraagd, in 1983 is dat 
veranderd in deelname aan training of competitie.
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De jaren zestig staan in het collectieve geheugen gegrift als startpunt van een progressieve revo-

lutie. Met de Vietnam-oorlog als katalysator ontwaakte ook een kritisch internationaal bewust-

zijn. Maatschappelijke organisaties (of liever: aktiekomitees!) schoten als paddenstoelen uit de 

grond. In de strijd tegen armoede en onrecht in de wereld werd gedemonstreerd dat het een 

aard had. Spandoeken tegen Apartheid, voor een boycot van Chileens fruit of voor de bevrijding 

van politieke gevangenen in Indonesië hoorden in die dagen tot het vaste straatmeubilair. En nu? 

Nu heeft Nederland zich achter de dijken verschanst, zijn de betrokkenheid bij mondiale proble-

men en het activisme verminderd en wordt ontwikkelingshulp gezien als een bodemloze put die 

met minder geld toe kan. Het einde van de internationale solidariteit. Nederlanders hebben geen 

oog meer voor de misère in de wereld. 

 Dit is in ieder geval het beeld dat bestaat, vooral bij vertegenwoordigers van de protestgene-

ratie van weleer. Maar klopt dit beeld ook? Was er vroeger meer betrokkenheid bij wereldwijde 

armoede en mensenrechten dan nu? Aan de hand van een beperkte verzameling gegevens van 

het scp en andere onderzoekers probeer ik na te gaan of internationale solidariteit in de afge-

lopen decennia is teloorgegaan. Ik baseer me vooral op gegevens over de aanhang van maat-

schappelijke organisaties en vragen over ontwikkelingshulp uit bevolkingsenquêtes. 

Geschiedenis
Nederland kent een lange traditie van internationale gerichtheid. Voor een klein land aan zee 

zonder belangrijke grondstoffen is een internationale oriëntatie van levensbelang. Nederland 

richt zich van oudsher op de bevordering van vrije wereldhandel en het internationaal recht. 

Slavenhandel en kolonialisme maken helaas ook deel uit van die traditie. Betrokkenheid bij de 

humanitaire aspecten van internationale relaties kwam pas laat op gang. Georganiseerd abolitio-

nisme bleef in Nederland beperkt en ook het inhumane karakter van het kolonialisme – zoals op-

getekend in Max Havelaar van Multatuli – drong maar langzaam door. De ontwikkeling van een 

kritisch bewustzijn over de Nederlandse buitenlandse politiek en de noodzaak het wereldwijde 

armoedeprobleem aan te pakken ontstond in samenhang met de dekolonisatie van Nederlands 

Indië, al lang voor de magische jaren zestig dus. De onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië werd 

onder andere vanuit de kringen van de Communistische Partij Nederland ondersteund. In 1947 
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werden 30.000 mensen op de been gebracht om te demonstreren tegen de eerste politionele 

actie. De roep om meer betrokkenheid bij armoedebestrijding kwam vanuit kerkelijke hoek en 

leidde in 1956 tot oprichting van de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (Novib). 

In de jaren die volgden, groeide een omvangrijke ‘solidariteitsbeweging’ die vertakkingen kreeg 

naar alle uithoeken van het middenveld.1 Van vakbonden tot kerken, van vrouwenbeweging tot 

scholen, ze werden allemaal gevoed met kennis en inzichten van organisaties uit de solidariteits-

beweging. Zo kwamen grote delen van de Nederlandse bevolking in aanraking met het armoede- 

vraagstuk en de situatie in dictatoriaal geleide landen.2 

 Hoe is het de solidariteitsbeweging in de afgelopen decennia vergaan? En hoe heeft het 

draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking zich in de afgelopen decennia ontwikkeld?

Gegroeide aanhang
Als we kijken naar het aantal leden en donateurs van grote organisaties in de sector ontwik-

kelingshulp en mensenrechten zien we een groeiende aanhang. In Landelijk verenigd (De Hart 

2005: 69-71) zijn de lidmaatschapscijfers van een beperkt aantal grote maatschappelijke orga-

nisaties genoemd vanaf 1980 tot 2003. Als we uitgaan van de lidmaatschapscijfers van de voor 

dit onderzoek geselecteerde deel van de solidariteitsbeweging, is de aanhang van de beweging 

in 2003 aanzienlijk groter dan in 1980. Kanttekeningen zijn dat een deel van de (vooral kleinere) 

organisaties uit de solidariteitsbeweging niet zijn meegenomen in dit onderzoek. Bovendien zijn 

er organisaties die na een piek in de lidmaatschapscijfers omstreeks de eeuwwisseling nu een 

daling in het leden- en donateuraantal te zien geven.3 

Stabiele bewegingsactiviteit
Als het gaat om het aantal uitingen van collectieve solidariteit, zo concludeerde een groep onder- 

zoekers aan de Universiteit van Amsterdam op basis van krantenonderzoek, was de solidariteits-

beweging in de periode 1965-1989 de meest stabiele nieuwe sociale beweging in Nederland. 

Zij constateerden twee golven van collectieve actie, in de jaren zestig en in de jaren tachtig van 

de vorige eeuw, waarbij het niveau van eind jaren tachtig niet veel lager uitkwam dan het ni-

veau van de jaren zestig.4 Het beeld van een vrij stabiele bewegingsactiviteit wordt in zekere zin 
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ondersteund door materiaal uit bevolkingsenquêtes van het scp. De daadwerkelijke deelname 

aan collectieve acties voor nationale en wereldproblemen tussen 1980 en 2002 schommelt rond 

de 14% van de bevolking (Culturele Veranderingen 1980-2002).

 

Steun voor ontwikkelingshulp
Internationale solidariteit kan ook worden afgemeten aan de de steun onder de bevolking voor 

ontwikkelingshulp. Tussen 1970 en 1992 heeft het scp mensen een aantal keer de vraag voorge-

legd of de overheid het bedrag dat wordt uitgegeven aan ontwikkelingshulp moet verhogen, ver-

lagen of gelijk moet houden. Het eerste meetjaar 1970 is een uitschieter, toen vond ruim 40% van 

de mensen dat de overheidsuitgaven voor ontwikkelingshulp verhoogd zouden moeten worden 

en minder dan 20% wilde een verlaging zien. In die tijd was het ontwikkelingsbudget echter lager 

dan het vanaf 1973 zou worden.5 Tussen 1975 en 1992 houden de voorstanders voor verhoging 

en verlaging elkaar ruwweg in evenwicht. Ongeveer een kwart van de ondervraagden wil het 

budget voor ontwikkelingshulp verhogen en grofweg hetzelfde aandeel staat een verlaging voor. 

Tussen 1975 en 1992 schommelt het aandeel van de ondervraagden dat de omvang van de hulp 

op het door de overheid vastgestelde niveau wil houden rond de 40% (Culturele Veranderingen 

1970-1992). Wanneer we de percentages van 1970 meenemen in onze beschouwing, moeten we 

tot een afnemende steun voor ontwikkelingshulp concluderen. Maar als we ons richten op de 

cijfers tussen 1975 en 1992, is de stelling van een afnemend draagvlak moeilijker vol te houden. 

Terwijl het daadwerkelijke overheidsbudget voor ontwikkelingshulp in die periode stijgt, wil een 

meerderheid van de ondervraagden aan de hoogte van dat budget vasthouden, of het verhogen. 

Ook antwoorden op de vraag of ontwikkelingshulp een van de posten zou zijn waarop men zou 

bezuinigen als men minister van Financiën was, maken de these van een afnemend draagvlak 

moeilijk houdbaar. In 1981 zou ruim 50% van de ondervraagden niet bezuinigen op ontwikke-

lingshulp, terwijl in 1992 ruim 60% van de ondervraagden de post ontwikkelingshulp ongemoeid 

zou laten. 

 Meer recente gegevens zijn afkomstig van het onderzoeksbureau Anker Solutions. In 2004 

rapporteerden zij in opdracht van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en 

Duurzame Ontwikkeling (ncdo) een lichte afname voor de steun van het ontwikkelingsbudget 
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vergeleken met 2002, maar nog altijd vond 51% van de Nederlandse bevolking dat het budget 

voor ontwikkelingssamenwerking gelijk moet blijven, was 21% voorstander van een groter bud-

get en 24% voor een kleiner budget. 80% van de bevolking had in 2004 ‘positieve’ of ‘zeer posi-

tieve’ gevoelens bij ontwikkelingssamenwerking. Wel wenste een overgrote meerderheid van de 

ondervraagden (85%) een andere aanpak van de ontwikkelingshulp, met meer aandacht voor de 

effectiviteit van het beleid (Anker Solutions 2004: 11-13). 

Onzichtbaar draagvlak
Op basis van het beperkte materiaal uit bovengenoemde enquêtes kan geen ondersteuning wor-

den gevonden voor de opvatting dat het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking aanmer-

kelijk is geslonken in de afgelopen decennia. Daar komt bij dat onderzoek onder een beperkte 

selectie organisaties in de sector internationale hulp geen afname in het leden- en donateurstal 

laat zien en dat ook de feitelijke deelname aan collectieve acties redelijk stabiel is gebleven in 

de afgelopen decennia. Waarom houdt de mythe van de jaren zestig als hoogtepunt van de 

internationale solidariteit dan stand? Wellicht omdat collectieve acties inmiddels zo gemeen-

goed zijn geworden dat ze minder nieuwswaarde hebben en minder frequent de media halen. 

Misschien ook omdat professionalisering van het internationale solidariteitswerk de keuze voor 

een ander, meer conventioneel actierepertoire met zich brengt. Veel werk vindt plaats achter 

de schermen en onttrekt zich aan het oog van het grote publiek. Daarmee is ook het draagvlak 

voor het solidariteitswerk aan het zicht onttrokken. Maar wanneer zich een humanitaire ramp 

voordoet, blijkt het internationale engagement nog altijd groot, ook al is die betrokkenheid lang 

niet altijd politiek geïnspireerd en eerder liefdadigheid. De inzamelingsactie voor de slachtoffers 

van de tsunami van kerst 2004 bracht het grootste bedrag bijeen van een inzamelingsactie ooit. 

Daarnaast tekent zich een ‘Do It Yourself ’-trend af waarbij steeds meer particulieren eigen hulp-

projecten starten (Schuyt en Schouwenberg 2005: 113).6 Al met al geen tekenen dat de interna-

tionale solidariteit is teloorgegaan. 

(Met dank aan Peter Tammes voor het opsporen en bewerken van de enquêtegegevens en Piet van Harn 
voor gegevens over de ncdo)



Teloorgang van internationale solidariteit? 77

Noten
1  Het aantal groepen dat zich bezighoudt met de wereldwijde armoedeproblematiek en onder- 

werpen zoals mensenrechten groeide tussen 1950 en 1960 van 24 naar 32. In de jaren zestig 
werden 64 groepen geteld en in 1982 kwamen onderzoekers tot een aantal van 174 (Everts 
(red.) 1985: 62). In 2004 werden 300 organisaties geteld (Van Voorst 2005: 3).

2  Een aardige indicatie van het bereik van de solidariteitsbeweging is te herleiden uit jaar- 
verslagen van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling (ncdo) die de solidariteitsbeweging financieel en anderszins ondersteunt bij 

  het versterken van het draagvlak voor internationale samenwerking. In 2006 financierde de 
ncdo zo’n 800 projecten van Nederlandse lokale en landelijke organisaties. Mede door 

  media-aandacht voor projecten schatte de ncdo haar bereik op enkele tientallen miljoenen 
mensen. Zie jaarverslag 2006 ncdo, te raadplegen via www.ncdo.nl. Ter vergelijking: 

  In de jaren 1971-1973, tijdens de beginperiode van de voorloper van de ncdo, werden 85 
voorlichtingsprojecten gefinancierd.

3  In het onderzoek Landelijk verenigd zijn de lidmaatschapscijfers meegenomen van de volgende 
groepen: het Nederlandse Rode Kruis, de Stichting Vluchteling, Novib, Amnesty International, 
de Leprabestijding, Plan Nederland, Terre des Hommes, Artsen zonder Grenzen en Mensen in 
Nood. De aanhang van deze groepen groeide van 1.852.000 in 1980 tot 3.308.000 in 2003 

  (De Hart 2005: 70).
4  De eerste golf solidariteitsacties wordt volgens de onderzoekers gedomineerd door Vietnam. 
  In de jaren tachtig zijn onder andere activiteiten tegen het apartheidsregime van belang. 

Uitschieters zijn de jaren 1968 en 1982. In beide jaren telden de onderzoekers in de maandag- 
kranten van het NRC Handelsblad ruim 50 acties van de solidariteitsbeweging (Duyvendak et al. 
1992: 127-128, 269).

5  In de loop van de jaren zestig was de ontwikkelingshulp weliswaar in omvang gegroeid, sinds 
1965 was er ook een minister voor Ontwikkelingssamenwerking aangesteld, maar na het aan- 

  treden van het kabinet-Den Uyl in 1973 maakte het ontwikkelingsbudget een nog sterkere 
stijging door (Nekkers en Malcontent (red.) 1999: 395).

6  Sinds 1994 beheert de ncdo een subsidieregeling (het programma Kleine Plaatselijke Activi- 
teiten) voor ‘Do It Yourself’-initiatieven. Sindsdien groeide het aantal subsidies aan kleine 
plaatselijke projecten van circa 100 (1994) naar ongeveer 500 (2006). Dat is waarschijnlijk 

  maar een klein deel van de totale hoeveelheid informele hulpinitiatieven die in Nederland 
worden ondernomen. 
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In deze bijdrage wordt een theorie van de straat over ontwikkelingen in nationale trots gepresen-

teerd en getoetst. De veronderstellingen dat er thans minder nationale trots is en meer norme-

rend en defensief nationalisme, kunnen niet worden verworpen maar krijgen ook weinig steun 

van de empirie. Het idee dat nationale trots nu sterker dan voorheen een rechts-populistische 

aangelegenheid is, moet wel worden verworpen. Met de nodige terughoudendheid kan worden 

geconcludeerd dat het vroeger niet beter was. 

Theorie & hypothesen 
‘Vroeger was het beter. Vroeger kon je nog trots zijn op je land. Er waren goede redenen voor 

– uiteenlopend van traditionele properheid via tolerantie en handelsgeest tot hippiedom en ge-

doogcultuur – en je hoefde je er niet voor te schamen. Maar nu, nu zijn de redenen grotendeels 

verdwenen en als je nog een beetje trots bent, word je politiek weggezet in een hoek van into-

lerante en xenofobe rechtse rakkers. Terwijl we wel een beetje trots moeten blijven op ons land, 

want anders raken we onze identiteit kwijt en verdwijnen we in een grijze Europese of globale 

massa.’

 Dit is in het kort de populaire theorie van de veranderingen in de aard en omvang van het 

nationalisme in ons land. Ze is in verschillende varianten tegenwoordig op straat te horen, bij de 

kassa, langs de lijn en in focusgroepen. Er zitten op zijn minst drie hypothesen in:

1 Vroeger was er meer nationale trots in Nederland dan tegenwoordig.

2 Tegenwoordig is er meer normerend en defensief nationalisme.

3 Vroeger was de nationale trots minder verankerd in een rechtspopulistisch complex.

Data & indicatoren 
Data zijn afkomstig uit de bevolkingsenquêtes Progressiviteit en conservatisme (1970) en Cultu-

rele veranderingen in Nederland (1975-2006). Vanwege leeftijdsgrenzen van enkele onderzoeken 

en uit electorale overwegingen beperken we ons tot de bevolking van 18 tot en met 70 jaar.1 

Trots op Nederland Paul Dekker
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De belangrijkste concepten zijn als volgt geoperationaliseerd en geïndiceerd: 
●	 Nationale trots: in plaats van één vraag naar de mate van trots op het eigen land, gebruiken 

we diverse indicatoren, namelijk een combinatie van gevoelens van trots op diverse terreinen en 

losse opvattingen waaruit blijkt dat men het erg getroffen heeft met het eigen land. Kortheidshal-

ve verwijzen we naar de tabellen in de volgende paragraaf: 1.1, 2.1-2.3 en 3.1-3.10 (samenvattend 

de hoofdindicator 3.11) zijn de indicatoren, 2.5 is een contra-indicator.
●	 Normerend en defensief nationalisme: hierbij gaat het niet om gevoelens van trots, maar om 

de wenselijkheid van nationale identificatie en de verdediging van de nationale identiteit: 1.2-1.4 

en 2.4 zijn hiervoor de indicatoren.
●	 Rechtspopulistisch complex: (de combinatie van) indicatoren 4.1-4.5, geïntroduceerd in een 

eerdere nieuwjaarsuitgave.2

●	 Vroeger: 1970 of 1995; en tegenwoordig: 2006.

Bevindingen & bijvangst
De tabellen 1-3 tonen alle beschikbare metingen voor alle beschikbare jaren. Dat is meer dan we 

nodig hebben voor de toetsing van de hypothesen, maar kan een waardevol inzicht geven in dif-

ferentiële ontwikkelingen en breukpunten.

 Hoe plausibel is de eerste hypothese? Het idee dat Nederland een beter land is (1.1), onder-

vindt blijkens tabel 1 in 2006 na schommelingen in strijd met de hypothese niet minder maar 

meer steun dan in 1970. In tabel 2 laat de vrijwel gelijkluidende stelling 2.1 (schriftelijk met andere 

antwoordcategorieën) over de periode 1995-2006 ook een stijging in plaats van de verwachte 

daling zien. Hetzelfde geldt voor 2.3, terwijl 2.2 geen significante daling toont. Daartegenover 

staat in deze tabel een significante toename van schaamte (2.5) in het voordeel van de hypothese. 

In tabel 3 tonen zeven van de tien elementen van trots een daling, twee zijn er stabiel en alleen de 

krijgsmacht stijgt (vanwege een bijzonder laag niveau in 1995, waarschijnlijk vanwege de val van 

Srebrenica enkele maanden voor de meting). De beste indicator is een optelling van de elemen-

ten. Het gemiddelde daarvan toont in de laatste regel van tabel 3 een niet zo imposante maar qua 

statistische significantie (f= 49,32; df = 1; p<0,000) toch respectabele daling van 57,2 naar 53,9. 

Gaan we blind af op deze hoofdindicator van nationale trots en op de statistiek en niet verder 
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terug dan 1995, dan mogen we de eerste hypothese van dalende nationale trots bevestigd zien, 

maar gegeven de tegenstrijdige resultaten bij de andere indicatoren doen we er verstandiger aan 

het te houden op een voorlopig niet verwerpen en op een pleidooi voor meer onderzoek naar 

de dubbelzinnigheden van nationale trots.3 

 Wat de tweede hypothese betreft, zien we stijgingen sinds 1970 bij 1.3 en 1.4 en bij deze indi-

catoren en 1.2 sterke stijgingen sinds 1996. Het ‘my country, right or wrong’ van 2.4 krijgt echter 

niet meer steun tussen 1995 en 2006, en daarom concluderen we ook bij deze hypothese slechts 

tot een voorlopig niet-verwerpen. 

 

Tabel 1 Instemming met uitspraken die van nationalisme getuigen, 1970-2006, 
   18-70-jarigen (in procenten)

Is het (volkomen/in grote lijnen) eens 
met de stellingen 1970 1975 1980 1985 1992 1996 2006

1.1  in het algemeen gesproken is
Nederland een beter land dan de     63    67    69    65    65    69    72
meeste andere landen 
1.2  iedere Nederlander dient de
nodige eerbied in acht te nemen     67    56    54    45    51    45    64
tegenover onze nationale symbolen 
zoals de vlag en het volkslied
1.3  een belangrijke taak voor het 
onderwijs is het bijbrengen van     39    39    37    24    30    24    50
vaderlandsliefde aan de leerlingen
1.4  bij het streven naar internationale 
samenwerking moeten wij er voor     46    53    50    42    64    55    71
oppassen dat er geen typisch Neder- 
landse levenswijzen verloren gaan

bron: Progressiviteit en Conservatisme 1970 (Middendorp) en Culturele veranderingen in Nederland 
          1975-2006 (SCP)
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Tabel 2 Instemming met opvattingen over het eigen land, 1995-2006, 18-70-jarigen 
   (in procenten)

is het (zeer) eens met de volgende ‘uitspraken over Nederland’   1995 2006

2.1  over het algemeen gesproken is Nederland een beter land dan de      43    47
meeste andere landen    
2.2  ik wil liever een Nederlander zijn dan bij enig ander volk in de      47    46
 wereld horen    
2.3  het zou een betere wereld zijn wanneer mensen uit andere landen     15    20 
meer zoals de Nederlanders waren    
2.4  men zou zijn land moeten steunen ook als het land ongelijk heeft      11    12
2.5  er spelen vandaag de dag dingen in Nederland die maken dat ik       28    34
mij ervoor schaam een Nederlander te zijn    

bron: Schriftelijke vragenlijsten bij Culturele veranderingen in Nederland 1995 (ISSP) en 2006 (SCP)

Tabel 3 Gevoelens van nationale trots op diverse terreinen, 1995-2006, 18-70-jarigen
   (in procenten)

  
is (erg / een beetje) ‘trots op Nederland in ieder van de volgende zaken’  1995 2006

3.1 de manier waarop zijn democratie werkt     79 66
3.2 zijn politieke invloed in de wereld      43 34
3.3 de Nederlandse economische prestaties     71 65
3.4    zijn sociale zekerheidssysteem      79 66
3.5    zijn wetenschappelijke en technologische prestaties    76 67
3.6    zijn eerlijke en gelijkwaardige behandeling van alle groepen in de samenleving 61 49
3.7    zijn prestaties in kunst en literatuur      60 55
3.8    zijn prestaties in de sport      75 75
3.9    zijn geschiedenis      64 65
3.10  de Nederlandse krijgsmacht      28 42
3.11  gemiddelde schaalscore (0-100)a      57 54

a Likertschaal met de oorspronkelijke antwoordmogelijkheden helemaal niet trots = 0, ,niet erg trots & weet niet = 
33,3, een beetje trots = 66,7, en erg trots = 100; Cronbach’s alfa = 0,77 (1995) en 0,79 (2006).
bron: Schriftelijke vragenlijsten bij Culturele veranderingen in Nederland 1995 (ISSP) en 2006 (SCP)
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Komen we bij de derde hypothese. Gestegen of gedaald, concentreert nationale trots zich tegen-

woordig meer bij mensen met rechtspopulistische sympathieën? Tabel 4 toont aparte analyses 

voor indicator 2.1 (1980-2006 omdat er in 1970 en 1975 te weinig politieke kenmerken zijn) en 

voor de gedichotomiseerde schaalscore 3.11 (1995-2006).

Tabel 4 Politieke correlaten van nationale trots 1970/1995 -2006: relatieve  
   kansenverhoudingena

   Nederland is een  Hoge (50+) score op 
   beter land (1.1)  nationale trots (3.11)
   1980 2006  1995 2006

4.1  rechtse zelfplaatsing op een politieke    1,1 1,4**  1,5*** 1,9***
links-rechtsschaal
4.2  eens met “Kamerleden letten te veel op het belang  1,3* 0,7***  0,7*** 0,6***
van enkele machtige groepen, in plaats van op het 
algemeen belang”  
4.3  eens met “wat we nodig hebben zijn minder wetten  1,5*** 1,2  _ _

en instellingen en meer moedige, onvermoeibare en toe- 
gewijde leiders waar het volk vertrouwen in kan hebben”  . .
4.4  van mening zijn dat er teveel mensen van een .  – –  1,0 0,7***
andere nationaliteit in ons land wonen . 
4.5  van mening zijn dat bij woningschaarste een    1,3* 1,0  1,2 1,2
Nederlands gezin in plaats van een gezin van 
gastarbeiders een vrijkomende woning moet krijgen
Nagelkerke pseudo r2   0,02 0,02  0,02 0,05

a Coëfficiënten groter dan 1 duiden op een positief effect op nationale trots, coëfficiënten kleiner dan 1 op een 
negatieve invloed. Significantie: * p<0,05, ** p<0,01 en *** p<0,001.
bron: Schriftelijke vragenlijsten bij Culturele veranderingen in Nederland 1995 (ISSP) en 2006 (SCP)

De overtuiging dat Nederland een beter land is dan andere landen, is in 2006 vergeleken met 

1980 wel meer een idee van rechts, maar in strijd met de hypothese niet langer gekoppeld 

aan politiek cynisme (integendeel), autoritarisme en xenofobie. Grote nationale trots is in 2006 
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vergeleken met 1995 mogelijk ook wel iets meer een rechts idee geworden, maar in strijd met 

de hypothese verbonden geraakt met een grotere acceptatie van buitenlanders. Ook zonder 

geavanceerde toetsing4 kan de derde hypothese worden verworpen. Trots op Nederland is in 

ieder geval in 2006 nog geen rechts-populistisch gedachtegoed geworden.

Conclusies & discussie
De hypothesen van een dalende nationale trots en toenemend normerend en defensief nati-

onalisme konden niet worden verworpen, de hypothese van het rechtspolitisch worden van 

de nationale trots moest wel worden verworpen. Dat laatste zal menigeen in de linkse hoek 

– ondanks suggesties in die richting vanuit een achterbank van de Tweede Kamer zit het scp daar 

niet – verrassen. Minstens zo interessant als de toetsingsresultaten is de bijvangst in de vorige 

paragraaf, zoals het ontbreken van lineaire trends en de grote sprongen tussen 1996 en 2006 in 

tabel 1 en de tegengestelde veranderingen bij op het eerste gezicht verwante metingen. We zijn 

de afgelopen tien jaar zeker niet trotser geworden (3.11), we schamen ons zelfs wat vaker (2.5), 
maar we vinden het wel belangrijk om de nationale identiteit te cultiveren (1.2-1.4).5 Dat heeft op 

het eerste gezicht iets krampachtigs. Er is ongetwijfeld meer onderzoek nodig om de combinatie 

van huidige opvattingen te begrijpen. Vooralsnog is er echter geen reden om overeenkomstig de 

eerste zin van de straattheorie te veronderstellen dat het vroeger beter was. 
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Noten
1  n= 1780 (2006) – 2169 (1996). Zie voor een verdere verantwoording van het onderzoek 
  P. Dekker en P. Ester (1993). Social and political attitudes in Dutch society. Rijswijk: scp.
2  Rechtspopulisme, zoals gedefinieerd en gemeten in een eerdere nieuwjaarsuitgave: ‘een mixture 

van vreemdelingenhaat, nationalisme, sociaalconservatisme en autoritarisme dat typerend was 
voor de extremistische partijen die in de jaren tachtig in Europa op de voorgrond traden’

  (P. Dekker, Opkomstplicht?, in: P. Schnabel (red.) (2000). Oud & nieuw 1999 – 2000, p. 59-62. 
Den Haag: scp.

3  Wat de contra-indicator 2.5 (schaamte) betreft, is in dit verband vermeldenswaard dat er in 1995 
geen en in 2006 slechts een zwakke negatieve relatie met nationale trots (3.11) bestaat. 

4  Rekening houdend met combinatie van opvattingen en de significantie van veranderingen 
toetsend. 

5  Wat zich positief als ‘Trots op Nederland’ afficheert, zou bij nader inzien vooral negatieve 
gevoelens kunnen herbergen. Zo geeft de wrr in overweging: ‘Trots op Nederland neemt in 
sommige gevallen ook de vorm aan van gevoelens van angst en onrust die zijn aangewakkerd 
door de aanwezigheid van en de confrontatie met “de ander”. Anders gezegd, gevoelens van 

  Nederlandse trots zijn soms ook een uiting van een emotionele weerstand tegen de multi- 
culturele samenleving.’ wrr (2007). Identificatie met Nederland, p. 173. Amsterdam: 

  Amsterdam University Press. 
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Hoe is de ontwikkeling tussen 1980 en 2005 geweest van het aandeel gebruikers van voor-

zieningen, dat meestal een voorziening binnen de eigen woonplaats bezoekt? Het gaat om de 

gebruikers die in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) wonen. In 

deze steden is vanouds een omvangrijk voorzieningenapparaat. De verwachting is daarom dat 

stedelingen niet – of niet veel vaker dan vroeger – ver van huis gaan voor het bezoek aan com-

merciële voorzieningen, culturele voorzieningen en uitgaansvoorzieningen (zie ook: De Bruijne 

en Knol 2001).1

 In de vragenlijsten behorende bij de diverse tijdsbestedingsonderzoeken is voor de com-

merciële voorzieningen gevraagd of de respondenten deze voorzieningen bezoeken. Voor de 

culturele voorzieningen en de uitgaansvoorzieningen is ook naar de frequentie van het bezoek 

gevraagd. Vervolgens is gevraagd of het bezoek 

 •  meestal in de eigen woonplaats 

 •  even vaak binnen als buiten de eigen woonplaats, of 

 •  meestal buiten de eigen woonplaats plaatsvond.

De omschrijving van het begrip woonplaats is in de tijdsbestedingsonderzoeken aan de interpre-

tatie van de respondent overgelaten. We nemen aan dat de bewoners van de vier grote steden 

het begrip woonplaats in de regel zullen definiëren als de stad (gemeente) waar zij wonen. 

 In de vier grote steden nam – net als landelijk – tussen 1985 en 2005 het aandeel gebruikers 

dat een voorziening meestal binnen de woonplaats bezocht bij alle non-food zaken af (figuur 1). 
Het aandeel bezoekers binnen de eigen woonplaats daalde van boven de 90% tot 80 à 85%.

 In hoeverre kan deze afname zijn veroorzaakt door de ontwikkeling in het aanbod van de com-

merciële voorzieningen? Het aantal verkooppunten in de detailhandel in de vier grote steden is 

(tussen 1984 en 2005) afgenomen, van 26.200 naar 25.300. Een steeds geringer deel van de Ne-

derlandse verkooppunten in de detailhandel bevindt zich in de grote stad (in 1984 nog 16%, in 2005: 

12%)2 (zie ook Knol 1986). De realisatie en uitbreidingen van winkelcentra in de directe omgeving 

van de grote steden zijn daar mede verantwoordelijk voor (bijvoorbeeld: Stadshart Amstelveen, 

Stadshart Zoetermeer, In de Bogaard (Rijswijk)). Daarbij is de parkeervoorziening in de winkel- 

gebieden buiten de grote steden vaak aantrekkelijker dan erbinnen (meer, goedkoper of gratis).

 Tegenover deze gebruiksbeperkende factor staat een verruiming van het aanbod in de tijd. 

Voorzieningengebruik binnen of buiten de woonplaats door bewoners 
van de vier grote steden Frans Knol
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In de centra van drie van de vier grote steden zijn – in tegenstelling tot vroeger – de winkels 

iedere zondag open. In veel centra in de omgeving van de steden is er “slechts” één maande-

lijkse koopzondag of is de frequentie van deze zondagen nog lager. Deze ontwikkeling kan de 

uitstroom naar buiten hebben vertraagd.  

Figuur 1 Aandeel van de gebruikers van winkelvoorzieningen uit de vier grote steden die 
   deze voorzieningen meestal in de eigen woonplaats gebruiken 

bron: TBO’80-2005

De bewoners van de vier grote steden bezochten in de loop van de tijd ook de meeste cultu-

rele voorzieningen en uitgaansvoorzieningen minder vaak (meestal) in de eigen woonplaats. Het 

aandeel gebruikers uit de vier grote steden dat het museum meestal in de eigen woonplaats 

bezocht, daalde van 57 naar 43%. Het aandeel gebruikers dat de podiumkunsten meestal in de 

eigen woonplaats bezocht, daalde van 84% naar 74%.3 Alleen gebruikers van restaurants deden 
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dat vaker (meestal) in de eigen woonplaats (van 58% naar 68%). Het aandeel gebruikers van 

bioscopen dat deze voorzieningen meestal in de eigen woonplaats bezocht, veranderde tussen 

1980 en 2005 nauwelijks: in 1980 90% en in 2005 92%  (figuur 2). 

 De sterke daling van het aandeel gebruikers van de culturele voorzieningen die deze voorzie-

ningen meestal in de eigen woonplaats bezochten, is opmerkelijk. In de culturele sector is het 

aanbod in de vier grote steden spectaculair toegenomen. Het aantal (professionele) voorstel-

lingen dat in het begin van de eenentwintigste eeuw in één jaar in Utrecht wordt aangeboden, 

is even groot als het aantal begin jaren zeventig in de vier grote steden gezamenlijk (ca. 2500, 

in respectievelijk 2003 en 1972).4  En het aantal musea in de steden nam toe van 65 begin jaren 

zeventig tot 116 in 20055. 

Figuur 2 Aandeel van de gebruikers van culturele voorzieningen en uitgangsvoorzieningen uit  
   de vier grote steden die deze voorzieningen meestal in de eigen woonplaats bezoeken 

bron: TBO’80-2005

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1980 1985 1990 1995 2000 2005

café

schouwburg 
(toneel-concert)

bioscoop

restaurant

museum



Voorzieningengebruik binnen of buiten de woonplaats door bewoners van de vier grote steden 89

Waarom maken bewoners van de grote steden steeds minder gebruik van het rijke aanbod 

aan culturele voorzieningen in de eigen woonplaats? Het is aannemelijk dat schaalvergroting als 

gevolg van de grotere mobiliteit in de steden een rol speelt. Een aantal factoren heeft in ieder 

geval de mobiliteitsmogelijkheden van de stedelingen vergroot. De automobiliteit in de vier grote 

steden is meer gestegen dan landelijk (Harms 2006). Een tweede factor is de groei van het aantal 

alleenstaanden in de grote steden (waar deze groep overigens al bovenmatig aanwezig was). Juist 

onder deze groep is zowel de verplaatsingstijd als het aandeel verplaatsingen sterker dan gemid-

deld in Nederland toegenomen (Harms 2003). Door deze grotere mobiliteitsmogelijkheden zal 

een Hagenaar bijvoorbeeld makkelijker dan voorheen naar een Rotterdams museum gaan6, en 

gaat een Utrechter bijvoorbeeld eerder dan vroeger naar een voorstelling in Amsterdam. 

 Twee ontwikkelingen spelen in op die vergrote mobiliteitsmogelijkheden. Ten eerste is niet al-

leen in de grote stad, maar ook vlak daarbuiten het aanbod vergroot. In de omgeving van de grote 

steden zijn nieuwe theateraccommodaties ontstaan (bijvoorbeeld in de Haagse regio in Zoeter-

meer), met goedkope tot gratis parkeervoorzieningen. Ten tweede ontstaan er meer theaters met 

een nationaal verzorgingsgebied (naast Amsterdamse theaters ook het Beatrixtheater in Utrecht 

en het (begin jaren negentig vernieuwde) Circustheater in Den Haag (Scheveningen). Deze theaters 

trekken ook bezoek vanuit de andere grote steden dan de stad waar ze gevestigd zijn.  

 Betekent de geschetste ontwikkeling dat de bewoners van de grote steden nu even vaak 

of zelfs minder vaak dan andere Nederlanders hun culturele uitjes (meestal) binnen de eigen 

woonplaats maken? Tabel 1 laat zien dat dit niet het geval is. Is bijvoorbeeld het aantal museum-

bezoekers uit de grote stad dat meestal het museum in de eigen woonplaats bezoekt vrij laag, 

het is nog vele malen hoger dan het aandeel gebruikers uit andere Nederlandse plaatsen dat een 

museum meestal in de eigen woonplaats bezoekt.7 
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Tabel 1 Aandeel van de gebruikers van culturele voorzieningen en uitgaansvoorzieningen 
  dat de betreffende voorziening (meestal) in de eigen woonplaats bezoekt, 
  vier grote steden en overig Nederland, 2005

voorziening vier grote steden overig Nederland

bioscoop 91,9   31,8
toneel/concert 74,4   24,2
museum 43,4   5,0
café 72,7   47,6
restaurant 68,4   20,2

bron: TBO’2005

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                       

Was het vroeger beter? De grote steden hadden vroeger meer winkelvoorzieningen, maar minder 

culturele voorzieningen en uitgaansmogelijkheden. Voor alle voorzieningen geldt dat de stede-

lingen ze nu minder vaak dan vroeger binnen de stad gebruiken. De vergrote mobiliteit van de 

stedelingen brengt met zich dat hun geografisch bereik is toegenomen. Daardoor kunnen ze (per 

saldo) uit meer voorzieningen kiezen. Voor de stedelingen is dat een positieve ontwikkeling.  
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Noten
1  In Gewenste groei waren de vier grote steden opgenomen als een vergelijkingscategorie, daar 

stonden de ex-groeikernen centraal
2  Bron: abf, ABF-monitor 2006

3  Tussen 1980 en 1985 is de vraagstelling in het tbo licht gewijzigd. In 1980 werd gevraagd naar 
het bezoek aan de schouwburg, daarna naar het bezoeken van toneel en concerten.

4  Bron: cbs, Regionaal Statistisch Zakboek 1975 (voor 1972) en cbs-Statline (voor 2003) 
5  Bron: cbs, Regionaal Statistisch Zakboek 1975 (voor 1972), abf-monitor (voor 2005)
6  De populariteit van grote (overzichts)tentoonstellingen kan het kruisverkeer tussen de grote 

steden verder bevorderen. 
7  Een verdere specificatie laat zien dat vooral Amsterdamse gebruikers de voorzieningen 

(meestal) in de eigen woonplaats bezoeken (55% van de museumbezoekers en 88% van 
  de bezoekers aan toneel/concert)
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Lange tijd is gestreden voor kortere en betere werktijden. En met succes. Het grootste deel van 

de twintigste eeuw heeft in het teken van gereguleerde arbeidstijden gestaan. Sinds 1919 zag de 

Arbeidswet daar op toe. Lange tijd ook werden winkeliers en winkelpersoneel door Winkelslui-

tingswet beschermd tegen de druk om de winkeldeuren alle en hele dagen open te houden. 

 Na een sluipende flexibilisering, waarbij geleidelijk steeds meer uitzonderingen op de regels 

werden toegestaan, zijn die twee wetten in 1996 onder ‘paars’ beide door liberalere opvolgers 

vervangen, respectievelijk de Arbeidstijdenwet en de Winkeltijdenwet. Een reeks argumenten 

speelde daarbij een rol. Flexibeler omgang met de (arbeids) tijd zou tegemoet komen aan de 

eisen van de moderne internationale economie alsook aan die van de veranderde nationale 

samen leving. Bij dat laatste werd gedoeld op de combinatie van werk en zorg en op de inte gratie 

van etnische minderheden. 

 Doordat meer mensen alleen wonen en doordat in meer gezinnen ook de vrouw werkt, groei-

de het aantal mensen dat betaald werk met huiselijke zorgtaken moet zien te combineren. Zowel 

voor alleenstaanden met een baan als voor tweeverdieners was het vaste ritme van de vrijwel 

samenvallende arbeids- en winkel tijden eerder een last dan een zegen. Het was nagenoeg on-

mogelijk om voor of na de gedane arbeid de noodzakelijke boodschappen te doen, en op de 

vrije zondag kon men niet lekker gaan winkelen. In gezinnen met kinderen werd een en ander 

doordeweeks nog eens verergerd door de eveneens synchroon lopende schooltijden. De vaste 

arbeidstijden bemoei lijkten het ouders om het zo te plooien dat de één eerst de kinderen naar 

school bracht en dan wat later begon te werken, en de ander de werkdag vervroegde om zich 

aan het eind van de middag over het kroost te ontfermen. Flexibelere werktijden zouden deze 

tijdsklem helpen oplossen. 

 De tweede maatschappelijke verandering betreft het groeiend aantal immigranten, en daar-

mee van mensen die andere werk- en winkeltijden gewoon waren. Langere winkeltijden, met 

an dere arbeids tijden voor het winkelpersoneel als gevolg, vergemakkelijken de combinatie van 

werk en zorg, zo was de gedachte, en stimuleren de integratie van etnische minderheden. 

 De maatregelen die beschermen tegen lange arbeidstijden waren gaan knellen en werden 

vervangen door een flexibeler regime. Is met het badwater het kind weggespoeld? Is er zo’n tien 

jaar na dato reden te denken dat de oude werktijden zo gek nog niet waren? Was de vrees dat 

Waren de werktijden vroeger beter? Andries van den Broek
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onregelmatige werktijden gezinnen zouden ontwrichten, sociale binding in de vrijetijds activiteiten 

zouden ondermijnen en collectieve rustmomenten zouden eroderen terecht? 

 Alvorens ons over de eventuele gevolgen van veranderde werktijden te buigen is het zaak om 

eerst vast te stellen of en in hoeverre er eigenlijk sprake is van veranderingen in de tijdstippen 

waarop mensen werken. Daartoe zijn hier enkele gegevens uit het Tijdsbestedingsonderzoek 

(tbo, zie www.tijdsbesteding.nl) op een rijtje gezet. In figuur 1 is gevisualiseerd op welke tijdstip-

pen men in de loop der jaren op dinsdagen en op zondagen aan het werk was.

 Althans, het was de bedoeling om dat zo te presenteren. Voor de zondag bleek dat echter 

niet mogelijk. Er is zo weinig veranderd dat de lijnen van de diverse jaren vrijwel samenvallen. 

Figuur 1 Tijdstippen betaald werk op dinsdag en zondag, werkende bevolking 
    van 12 jaar enouder, 1980-2005 (in procenten van de werkende bevolking)
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Daarom is alleen de situatie in 2005 weergegeven, die dus nagenoeg hetzelfde is als in 1980, 
1990 en 2000. Op de dinsdag veranderde er wat meer, zodat het wel zin heeft voor elk van die 

jaren weer te geven welk aandeel van de werkende bevolking in de loop van die dag aan het werk 

was. Dat laat onverlet dat allereerst meer de stabiliteit dan de veranderlijkheid van de werktijden 

in het oog springt. Het belangrijkste verschil is dat er in 2005 meer gewerkt wordt dan in eerdere 

jaren. Dit extra werk wordt toch vooral binnen kantooruren verricht. Pas met het vergrootglas erbij 

wordt zichtbaar dat men aan het eind van de werkdag iets langer door werkt. Later op de avond 

is nauwelijks van een toename sprake. Ondanks flexibelere wet geving is de dominantie van het 

werken binnen ‘kantooruren’ op doordeweekse dagen eerder versterkt dan afgezwakt. 

Figuur 2 Aandeel betaald werk en zorgtaken tijdens de avonden, nachten en weekeinden,

   1975-2005 (in procenten van het totaal betaald werk/huishouden en verzorging)
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De grotere arbeidsdeelname binnen kantooruren impliceert dat er doordeweeks overdag min-

der tijd voor andere zaken overblijft. Dit is zichtbaar in een veranderende timing van huiselijke 

zorgtaken. In 2005 wordt een groter deel van die taken ’s avonds en in het weekend verricht 

(figuur 2). Uit deze figuur blijkt opnieuw de blijvende dominantie van ‘kantooruren’ in het vervul-

len van betaald werk.

 Wanneer de vergelijking verder terug in de tijd wordt doorgetrokken, is er momenteel zelfs 

minder werk buiten kantooruren dan voorheen. In de jaren vijftig had een groter aandeel van 

de bevolking werktijden buiten die uren: in de landbouw en in de ploegendienst in de industrie 

(Breedveld 1999). In de diensteneconomie heeft een groter deel van de beroepsbevolking een 

kantoorbaan, inclusief bijbehorende werktijden. 

 De vrees dat flexibelere werktijden de gezinnen zouden ontwrichten, sociale binding in de 

vrijetijdsactiviteiten zouden ondermijnen en de collectieve rustmomenten zouden eroderen is 

dus voor alsnog onterecht gebleken. Ondanks de grotere vrijheidsgraden wordt er onveranderd 

voornamelijk binnen ‘kantooruren’ gewerkt. Doordat van de door sommigen gevreesde flexibili-

sering niet of nauwelijks sprake is, is de vervolgvraag naar de consequenties ervan niet eens aan 

de orde. 

 Dat roept tot slot de vraag op hoe het kan dat de toegenomen arbeidsparticipatie, vooral van 

vrouwen, binnen kantooruren gerealiseerd is. Het antwoord ligt in de optelling van een aantal 

zaken. Ruimere winkeltijden vergemakkelijken het boodschappen doen na gedane arbeid. Flexi-

belere arbeidstijden verruimen de mogelijkheid tot maatwerk aan de randen van de werkdag. 

Meer kinderopvang vergemakkelijkt het ouders te werken. En de omarming van het anderhalf-

verdienersmodel als opvolger van het kostwinnermodel geeft ouders meer mogelijk heden werk 

en zorg te combineren dan bij de omarming van het tweeverdienersmodel het geval zou zijn 

geweest. 
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Vroeger waren vrouwen solidair. Nu vallen we elkaar alleen maar af en staan we 

tegenover elkaar. Zoals thuisblijfmoeders en werkende moeders, parttime werkende 

en fulltime werkende vrouwen 

(Agnes Jongerius in Opzij, maart 2007)

Werkende moeders staan in het middelpunt van de belangstelling. Beleidsmatig gezien is de 

vraag naar meer arbeidsparticipatie en meer uren werk door vrouwen groot. Zoveel eensge-

zindheid er over de noodzaak van meer werkende vrouwen op macroniveau bestaat, zoveel 

onenigheid lijkt er te bestaan op microniveau. Van onderlinge solidariteit tussen vrouwen is daar 

weinig merkbaar, sterker nog: vrouwen lijken elkaars grootste criticasters. Zo laten vrouwen zich 

op diverse internetfora op zijn zachtst gezegd nogal uitgesproken uit over elkaar (zie o.a. www.

libelle.nl/mijnlibelle: ‘thuisblijfmoeder ouderwets’; www.grootgezin.nl: ‘hup dames aan het werk’, 

en www.ouders.nl: ‘waarom begin je aan kinderen als je van tevoren weet dat je een baan hebt 

die veel tijd van je vergt!’). Thuisblijfmoeders en moeders met een kleine deeltijdbaan beroepen 

zich er op dat zij goede moeders willen zijn. Je krijgt toch geen kinderen om ze door een ander te 

laten opvoeden?! Maar ook voltijds werkende moeders lijken zich voortdurend voor hun keuze 

te verdedigen (Keuzenkamp en Faulk 2006). Maakt de deeltijdwerkende moeder dan de beste 

keuze, kiest zij voor het beste van twee werelden? Nee, ook zij doet het niet goed. Haar wordt 

verweten dat ze geen volledige carrière nastreeft, aan (menselijk) kapitaalvernietiging doet en 

een slecht voorbeeld vormt voor andere vrouwen, aldus bijv. Heleen Mees.

 De vraag is in hoeverre vrouwen vroeger eensgezinder waren. Aan de ene kant bestaat er 

een beeld van een harmonieuze, homogene groep vrouwen die bij de komst van het eerste kind 

vanzelfsprekend de arbeidsmarkt verliet. Aan de andere kant kwam er vanaf jaren tachtig onder 

invloed van de vrouwenbeweging wel meer ruimte voor diversiteit, en wellicht ook voor toene-

mende rivaliteit. Zou de rivaliteit nu meer dan vroeger de overhand hebben, zoals de internetfora 

doen vermoeden? Waren vrouwen vroeger eensgezinder over wat de juiste keuzes zijn dan nu? 

Om deze vraag te beantwoorden laten we eerst zien hoe het arbeidsmarktgedrag van vrouwen 

de afgelopen twintig jaar is veranderd. Vervolgens kijken we naar de antwoorden van vrouwen 

op twee stellingen over de combinatie van betaalde arbeid door de vrouw en het gezin.

Waren vrouwen vroeger solidair? Mariëlle Cloïn en Charlotte Wennekers
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Zoals figuur 1 laat zien, is er tussen 1988 en 2006 duidelijk sprake van een verschuiving van niet-

werken naar deeltijdwerken onder vrouwen; de groep deeltijdwerkende vrouwen is tweemaal zo 

groot geworden (ten koste van de niet-werkende vrouwen). De groep voltijd werkende vrouwen 

is even groot gebleven. De volgende vraag is of vrouwen tussen 1988 en 2006, gegeven de ver-

schuivingen in arbeidsmarktgedrag, ook wezenlijk anders over de combinatie van werk en gezin 

zijn gaan denken.

Figuur 1 Arbeidsdeelname (niet-werkzaam, deeltijd, voltijd)a, vrouwen van 15-74,   
      1988 en 2006 in procenten

a Niet-werkzaam: 0 uur per week; deeltijd: 1-34 uur per week; voltijd: 35 uur of meer per week
bron: CBS (EBB ’88- ’06)
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Dan blijkt het met de verschillen wel mee te vallen. Niet-werkende vrouwen zijn weliswaar wat 

sceptischer dan werkende vrouwen (deeltijd en voltijd ontloopt elkaar onderling niet veel), maar 

toch is ruim de helft tot ruim driekwart van de vrouwen niet van mening dat het buitenshuis 

werken van een moeder ten koste gaat van een hechte relatie tussen moeder en kind. Tussen 

1988 en 2006 is de opvatting hierover naar arbeidsduur nauwelijks veranderd. Hierbij moet wel 

opgemerkt worden dat er in 2006 veel meer deeltijd werkende vrouwen zijn dan in 1988, en dit 

zijn vrouwen met mildere opvattingen dan de niet-werkzame vrouwen. 

Figuur 2 Stelling: ‘Een werkende moeder kan net zo’n hechte relatie hebben met  haar kinderen  

   als een moeder die niet werkt’, vrouwen 16-74 jaar, 1988-2006  (% (sterk) mee eens)

bron: SCP (CV ’88- ’06)
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Werken is echter nog iets anders dan voltijdwerken. Als het gaat om de acceptatie van voltijdwerk 

door vrouwen met een gezin zien we inderdaad iets grotere verschillen. Enerzijds zien niet-wer-

kende vrouwen weliswaar het vaakst negatieve consequenties van (te) veel werken van vrouwen 

voor het gezin, maar zij zijn hierover tussen 1988 en 2006 wel wat milder geworden. Anderzijds 

zien de werkende vrouwen (deel- en voltijd) anno 2006 meer bezwaren in het voltijdwerken van 

vrouwen dan ongeveer twintig jaar geleden. Hierdoor zijn de verschillen in opvattingen binnen 

de totale groep vrouwen juist kleiner geworden. Kortom: de meerderheid van de vrouwen vindt 

dat werken en het hebben van een gezin elkaar niet uitsluiten, maar velen worstelen nog wel met 

het voltijdwerken van vrouwen, nu zelfs nog meer dan twintig jaar geleden.

Figuur 3 Stelling: ‘Al met al lijdt het gezinsleven eronder als de vrouw een volledige

    baan heeft’, vrouwen 16-74 jaar, 1988-2006 (% (sterk) mee eens)

bron: SCP (CV ’88-’06)
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Conclusies
In de arbeidsdeelname van vrouwen is de afgelopen periode veel veranderd. Tegelijkertijd zijn 

de opvattingen van vrouwen opmerkelijk stabiel gebleken (zie ook Portegijs 2006). Al met al 

is er van een toenemende diversiteit in opvattingen naar arbeidsduur weinig sprake. Vrouwen 

die niet werken, zijn wat minder kritisch geworden over de combinatie werk en gezin, terwijl de 

werkende vrouwen (zowel deel- als voltijd) als het gaat om het voltijdwerken van vrouwen juist 

meer beren op de weg zien. 

 Hoe het er vroeger op internetfora aan toe zou zijn gegaan, weten we niet, maar een kritische 

houding ten aanzien van andermans keuzes is in ieder geval niet nieuw. Vroeger was het dus niet 

beter, maar ook nu prijst men elkaar niet bepaald de hemel in. Er bestaan nog altijd duidelijke 

normatieve ideeën over hoe het wel en niet moet, wat met een flinke sociale druk gepaard kan 

gaan. Een nieuw soort solidariteit onder vrouwen kan geen kwaad. Oftewel: ophouden met ver-

oordelen, katten en vitten op internet, in de Libelle en op feestjes. Hier is voor vrouwen dus nog 

enig werk te verzetten. Dit betekent niet dat alle vrouwen in dezelfde mate op de arbeidsmarkt 

zouden moeten participeren. Wel zouden ze elkaar wat meer het licht in de ogen mogen gunnen 

als de keuze van een ander toevallig anders uitvalt dan de eigen voorkeur.
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Inleiding
Onveiligheid kent vele aspecten. Vaak denkt men bij onveiligheid aan criminaliteit: inbraken, af-

persingen, moorden. Maar in het verkeer, op het werk of in huis kan het ook onveilig zijn. De 

voetganger kan overreden worden, de slager kan een vinger kwijtraken en de huisvrouw kan 

van het bekende keukentrapje vallen. De laatste drie categorieën betreffen ongevallen, maar ook 

brand kan slachtoffers maken. Elk van deze vijf vormen van onveiligheid komen in dit stukje aan 

de orde.

Criminaliteit
In figuur 1 wordt het slachtofferschap van criminaliteit weergegeven in percentage van de bevol-

king van vijftien jaar en ouder. Het betreft de ontwikkeling over de periode 1992-2007. Slachtoffer-

schap wordt gemeten in een enquête onder een representatieve steekproef van de bevolking.

 Slachtoffer is iemand die in een periode van twaalf maanden voorafgaande aan de inter-

viewdatum éénmaal of vaker een delict heeft ondervonden, ongeacht het aantal keren dat dit 

gebeurde. De interviews worden aan het begin van een kalenderjaar gehouden. Daarom hebben 

de uitkomsten van een jaar voor een groot deel betrekking op het voorafgaande kalenderjaar. 

Omdat in 2005 overgegaan is op een licht gewijzigde enquête-opzet, kunnen de cijfers van 2004 

en 2005 niet met elkaar worden vergeleken.

 Het slachtofferschap van diefstal, zoals inbraak, fiets- en autodiefstal, diefstal uit de auto en 

zakkenrollerij, komt elk jaar het meest voor. In 2006 en 2007 is de tendens dalend. Vernielingen, 

die de op één na meest voorkomende categorie vormen, nemen tot en met 2004 gemiddeld 

toe. Na 2005 neemt het aantal vernielingen volgens de slachtofferenquêtes weer af. Geweld 

wijzigt over de gehele waarnemingsperiode nauwelijks. Het totaal aantal misdrijven per leef-

tijdscategorie, dat niet alleen uit de bovengenoemde misdrijven, maar ook nog uit enkele weinig 

voorkomende misdrijven bestaat, kent tot en met 2004 een licht stijgende tendens, vanaf 2006 

is er sprake van een daling. Per saldo is er sinds 1992 dus weinig veranderd.

Was het vroeger (on)veiliger? Ab van der Torre
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Figuur 1 Slachtofferschap van criminaliteit in % van de bevolking van 15 jaar en ouder, 
   1992-2007a

a trendbreuk in 2005 door andere opzet enquête

bron: CBS, Statline, 6-11-2007

 Behalve de door slachtoffers gemelde misdrijven kennen we ook de zogenoemde geregi-

streerde misdrijven. Dat zijn misdrijven waarvoor een aangifte bij de politie bestaat of die door 

de politie ambtshalve zijn geregistreerd. Een ambtshalve registratie kan een heterdaadje betref-

fen, maar ook een misdrijf dat bij een controle, zoals een alcoholcontrole, wordt geconstateerd. 

De laatste categorie heet ook wel een haalmisdrijf of een slachtofferloos misdrijf.

 Van lang niet alle misdrijven met een slachtoffer wordt door het slachtoffer aangifte gedaan. 

Als het aangiftegedrag in de loop der tijd verandert, zal de ontwikkeling van het aantal misdrijven 

met een slachtoffer afwijken van het aantal aangiften van misdrijven. Figuur 2 geeft de gewogen 

geregistreerde misdrijven per miljoen inwoners weer.
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Figuur 2 Gewogen geregistreerde misdrijven per mln inwoners naar wet in indices (1960=100),
    1960-2006

a Misdrijven volgens Wet Economische Delicten, Opiumwet, Wet Wapens en Munitie en enkele overige wetten
bron: CBS, Statline 6-11-2007

Omdat niet alle misdrijven even ernstig zijn, zijn de misdrijven gewogen bij elkaar opgeteld. Een 

bedreiging telt minder zwaar mee dan een afpersing. De gewichten zijn de gemiddelde straffen 

in celdagen die voor de verschillende misdrijftypen in 2006 zijn toegekend. De dader van een 

geweldsmisdrijf kreeg in 2006 gemiddeld 242, een vermogensmisdrijf 74 en een misdrijf volgens 

de wegenverkeerswet 39 celdagen. Voor zover de cijfers beschikbaar waren, is ook rekening 

gehouden met duurcijfers voor deelcategorieën misdrijven, zoals: verkrachting, mishandeling en 

bedreiging bij geweldsmisdrijven.

 Het totaal aantal gewogen geregistreerde misdrijven per hoofd kent sinds 1960 een sterk 

stijgende trend. Het indexcijfer (1960 = 100) stijgt tot een maximale waarde van 683 in 2002, 

om daarna gestaag licht te dalen tot 617 in 2006. Dat betekent dat in 2006 het aantal gewogen 
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geregistreerde misdrijven meer dan zes keer zo hoog was als in 1960. Door de grote omvang en 

de zwaarte van de misdrijven volgens het Wetboek van Strafrecht wijkt de ontwikkeling van deze 

misdrijven weinig af van het totaal. De gewogen geregistreerde misdrijven volgens de wegen-

verkeerswet, zoals rijden onder invloed en verlaten plaats van ongeval, zijn nog sterker gestegen 

dan die volgens het Wetboek van Strafrecht. Deze stijging hangt natuurlijk nauw samen met de 

sterk toegenomen automobiliteit sinds 1960. De registratie van de misdrijven volgens de wegen-

verkeerswet is echter sterk afhankelijk van de controleactiviteiten van de politie. Of het werkelijke 

aantal van deze misdrijven ook zoveel gestegen is, blijft dus de vraag. Het lijkt echter aannemelijk 

dat de controleactiviteiten van de politie mede ingegeven worden door ontwikkelingen als de 

hoogte van het alcoholgebruik en het aantal ongevallen waarbij alcohol een rol speelt.

 De misdrijven volgens de overige wetten kennen een hectisch verloop. Dat heeft deels te ma-

ken met de kleine aantallen en deels met extra opsporingsactiviteiten bij kleine wetten. De trend 

is onmiskenbaar ook sterk stijgend.

 We kunnen de gewogen geregistreerde misdrijven volgens het Wetboek van Strafrecht on-

derverdelen in enkele grote groepen van misdrijven. Dat is gedaan in figuur 3. Hierin worden 

deze misdrijven onderverdeeld in de categorieën geweldsmisdrijven, vermogensmisdrijven, ver-

nielingen en misdrijven tegen de openbare orde en overige misdrijven volgens het Wetboek van 

Strafrecht.

 De geregistreerde geweldsmisdrijven per 1 miljoen inwoners blijven vrij constant tot begin 

jaren zeventig. Daarna stijgen ze snel tot een index van ruim 500 in 2006 (1960=100). De vermo-

gensmisdrijven laten in de periode 1960-1985 bijna jaarlijks een zeer sterke stijging zien. Gemid-

deld was deze stijging meer dan 8,5%. Daarna fluctueert het aantal vermogensmisdrijven enigs-

zins rond een index van 800 om na 2002 gestaag te dalen tot 587. Bij de slachtoffercijfers zagen 

we bij vermogensdelicten ook een daling na 2002. De grootste stijging treedt op bij vernielingen 

en openbare orde. Deze misdrijven stijgen vanaf 1960 met maar liefst 1200 procent. Dat is een 

gemiddelde jaarlijkse stijging van 5,5 à 6 procent per jaar. De restcategorie van overige misdrijven 

volgens het Wetboek van Strafrecht volgt de meest gematigde ontwikkeling. Deze categorie blijft 

tot en met 2001 onder het niveau van 1960, om daarna te stijgen tot een index van 131.
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Figuur 3 Gewogen misdrijven wetboek van strafrecht per mln inwoners naar soort misdrijf in
   indices (1960=100) 1960-2006 

bron: CBS, Statline 6-11-2007

Ook de misdrijven volgens de wegenverkeerswet zijn onderverdeeld in enkele categorieën: rijden 

onder invloed,1 verlaten plaats van ongeval en overige misdrijven volgens de wegenverkeerswet. 

Zie voor de ontwikkeling van deze categorieën figuur 4.

 Het aantal registraties van rijden onder invloed vertoont een merkwaardig verloop. Gedu-

rende de periode 1960-1971 stijgt dit aantal betrekkelijk langzaam, daarna tot 1984 erg snel (ver-

viervoudiging). Vervolgens wisselen tot en met 1998 perioden van lichte dalingen zich af met die 

van lichte stijgingen. Vanaf 1999 stijgt dit aantal registraties weer. Het verloop van het misdrijf 

‘verlaten plaats van ongeval’, ook wel doorrijden na een ongeval genoemd, is verontrustend hoog. 

Tot en met 2001 stijgen de registraties van dit misdrijf met 2600 procent (van 0,2 per duizend 

inwoners naar 5,4 per duizend inwoners). Daarna treedt min of meer een stabilisatie op. Deze
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Figuur 4 Gewogen misdrijven Wegenverkeerswet per mln inwoners naar soort in indices 
   (1960=100) 1960-2006

bron: CBS, Statline 6-11-2007

stijging is des te meer verontrustend, omdat dit misdrijf weinig afhankelijk is van politiecontroles 

en omdat het uiterst onwaarschijnlijk is dat deze stijging veroorzaakt wordt door een even grote 

stijging van de aangiftebereidheid van dit misdrijf. Het moet dus wel gaan om een reële stijging 

van deze vorm van criminaliteit.

 Als we voor de periode 1992-2006 de ontwikkeling van de geregistreerde misdrijven ver-

gelijken met de ontwikkeling van het slachtofferschap, dan kunnen we het volgende opmer-

ken. Volgens beide ontwikkelingen is er, gecorrigeerd voor inwoneraantal, sprake van een lichte 

daling van het totaal aan misdrijven volgens het Wetboek van Strafrecht. De vermogensmisdrij-

ven laten sinds 2003 een licht dalend verloop zien. Vernielingen stijgen per saldo over de periode 

1992-2006. Geweldsmisdrijven blijven vrij stabiel volgens de slachtoffercijfers, maar stijgen sterk 
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volgens de registratiecijfers. Een hypothese voor dit laatste verschijnsel zou kunnen zijn dat door 

de toegenomen maatschappelijke en politieke aandacht voor geweldsmisdrijven de aangifte-

bereidheid voor deze vorm van criminaliteit is toegenomen zonder dat de werkelijke gewelds-

criminaliteit toenam. Daarnaast spoort de beleving van slachtoffers over wat onder geweld wordt 

verstaan waarschijnlijk niet altijd met de registratie door de politie. Het volgende voorbeeld kan 

dat illustreren. Stel twee beschonken jongens gaan dansen op een plantenbak, waardoor deze 

breekt. Slachtoffers (zijnde de eigenaren) zullen dat voorval waarschijnlijk betitelen als vernie-

ling, terwijl de politie dat vaak zal registreren als ‘openlijke geweldpleging in vereniging tegen 

goederen’,2 waardoor het misdrijf wordt ingedeeld bij geweld. Als dergelijke misdrijven in aantal 

toenemen, zal volgens de slachtofferenquêtes het aantal vernielingen toenemen, maar volgens 

de registratiecijfers het aantal geweldplegingen.

 

Ongevallen en brand
Behalve slachtoffer van criminaliteit kan men ook slachtoffer worden van een verkeersongeval. 

Enige overlap is zonder meer aanwezig, zoals dood of letsel door schuld. Maar veel mensen 

raken gewond of erger door eigen onoplettendheid of onvoorzichtigheid. Hoe veilig is het weg-

verkeer eigenlijk? In figuur 5 wordt de ontwikkeling van dodelijke verkeersongevallen op de weg 

over de periode 1960-2006 weergegeven. De dodelijke verkeersongevallen worden gerelateerd 

aan drie variabelen, namelijk het aantal inwoners, het aantal reizigerskilometers en het aantal 

voertuigkilometers.

 Met opzet is gekozen voor dodelijke slachtoffers en niet voor gewonden, omdat gedurende 

de waarnemingsperiode de verwijspraktijk naar behandelcentra (ziekenhuis, eerste hulppost, 

huisarts) niet constant is en omdat de door deze centra geregistreerde gegevens niet voor alle 

jaren beschikbaar zijn. De registratie van dodelijke verkeersslachtoffers is echter vrij nauwkeurig. 

Voor zover wel cijfers over gewonden beschikbaar zijn, wijkt de ontwikkeling hiervan nauwelijks 

af van die van die van de dodelijke verkeersongevallen.

 Het aantal dodelijke verkeersongevallen laat in 1972 een droevig hoogtepunt zien van 245 per 

miljoen inwoners. Daarna daalt het aantal tot 45 in 2006. Per reizigerskilometer neemt het aantal 

dodelijke verkeersongevallen over de gehele waarnemingsperiode af. Hetzelfde geldt voor het 



 Vroeger was het beter 110

aantal dodelijke verkeersongevallen per voertuigkilometer. Dat tot en met 1972 dit aantal per 

reizigerskilometer en per voertuigkilometer daalde, maar per inwoner steeg, komt doordat het 

aantal reizigers- en voertuigkilometers in de periode 1960-1972 sterk toenam.

Figuur 5 Dodelijke verkeersongevallen 1960-2006

bron: CBS / AVV (website swov); CBS, Statistiek van het personenvervoer; CBS: Onderzoek verplaatsingsgedrag; 
AVV: Mobiliteitsonderzoek Nederland

Redenen voor de toegenomen veiligheid op de weg zijn er legio: verplichte valhelm, verplichte 

autogordel, diverse verkeersremmende maatregelen in de bebouwde kom (verkeersdrempels, 

woonerven e.d.), beter wegdek, betere bewegwijzering, veiliger overgangen, veiliger auto’s, 

etcetera.

 Niet alleen op de weg, ook op het werk kan een ongeval plaatsvinden. In figuur 6 wordt de 

ontwikkeling van de bedrijfsongevallen weergegeven.
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Figuur 6 (Dodelijke) bedrijfsongevallen per miljoen inwoners in indices (1970=100) 1970-2006a

a Cijfers 1970-1992: totaal bedrijfsongevallen, cijfers vanaf 1996: dodelijke bedrijfsongevallen 
bron: CBS, AVV

Over de periode 1970-1992 zijn slechts cijfers voor het totale aantal bedrijfsongevallen beschik-

baar, voor de periode 1996-2006 ook cijfers over het aantal dodelijke bedrijfsongevallen. Dode-

lijke bedrijfsongevallen geven een betrouwbaarder maat voor het risico dat men loopt in bedrij-

ven (Boone en Van Ours 20023). Deze maat heeft door het lage aantal (78 in 1996) echter wel 

het nadeel meer kans te hebben te fluctueren. Er zijn bovendien geen cijfers beschikbaar over 

de periode 1993-1995. Verondersteld is dat het aantal bedrijfsongevallen tussen 1992 en 1996 

ongewijzigd is gebleven.

 Het aantal (dodelijke) bedrijfsongevallen per hoofd van de bevolking is gedurende de periode 

1970-1985 meer dan gehalveerd. Daarna trad min of meer een stabilisatie op. De laatste jaren lijkt 

het aantal opnieuw licht te dalen. Omdat de arbeidsparticipatie over de gehele waarnemings-
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periode niet constant is, is het aantal ongevallen ook gerelateerd aan het aantal arbeidsjaren. De 

ontwikkeling van het aantal (dodelijke) ongevallen per arbeidsjaar blijkt weinig af te wijken van 

het aantal per hoofd van de bevolking.

 Een verklaring voor de vermindering van het aantal bedrijfsongevallen is ongetwijfeld het 

verdwijnen van veel industriële activiteit, de automatisering en de toenemende eisen van de 

arbeidsinspectie als gevolg van de stijgende maatschappelijke aandacht voor risicovolle situaties 

in bedrijven.

 Nu we de ongevallen in het verkeer en in bedrijven hebben besproken, resteren de ongevallen 

in privé-situaties. Deze staan weergegeven in figuur 7.

Figuur 7 Dodelijke privé-ongevallen per jaar 1979-2006

bron: Consument en Veiligheid: Letsel Informatie Systeem 1986-2006; Prismant: Landelijke Medische Registratie 
1986-2006, Prismant; CBS: Doodsoorzakenstatistiek 1979-2006; SCP-schatting
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Voor privé-ongevallen zijn slechts cijfers beschikbaar voor de periode 1979-2006. Het aantal 

dodelijke privé-ongevallen kent een U-vormig verloop. De jaren negentig kennen de relatief vei-

ligste privé-situatie. De jaren daarvoor en daarna zijn onveiliger.

 Als we naar het laatste jaar, 2006, kijken, wat zijn dan de gevaarlijkste privé-activiteiten? Af-

gezien van een grote categorie ‘activiteit onbekend’ zijn de badkamer en het toilet de grootste 

boosdoeners. De gang hier naar toe levert 140 dodelijke slachtoffers per jaar op. De op één na 

gevaarlijkste activiteit is ‘slapen’. Kennelijk ontstaan er allerlei nare ongevallen als de slaap niet 

wil vatten en men door het huis gaat banjeren. De derde activiteit in de rij van risicovolle privé-

activiteiten is het huishoudelijk werk. Hier spelen ongetwijfeld allerlei klimpogingen een rol (het 

keukentrapje).

 Oorzaken van privé-ongevallen in volgorde van prevalentie in 2006 zijn: vallen, verstikken, 

verdrinken, verbranden en verpletteren. 

 Opvallend is dat in de periode 1979-2006 de Nederlander in de privésituatie een grotere kans 

heeft door een ongeval om het leven te komen dan in het wegverkeer.

 Ander onheil dat mensen kan overkomen, naast criminaliteit en ongevallen, zijn branden en 

natuurrampen. Die laatste komen in Nederland weinig voor. Daarom worden tot slot alleen de 

branden besproken. In figuur 8 staat het aantal branden per miljoen inwoners in de periode 

1960-2006.
 Het aantal branden per miljoen inwoners neemt in de periode 1960-1991 toe van bijna 1000 

tot bijna 3000. Daarna treedt min of meer een stabilisatie op rond die 3000. Doden door brand 

worden hier niet geanalyseerd. Die zijn al meegenomen in de bovenbesproken ongevallencijfers.

Conclusie
De Nederlander loopt sinds 1960 een grotere kans slachtoffer te worden van geweld, diefstal of 

vernieling. Sinds 2003 neemt de kans om bestolen te worden echter af. Men loopt een grotere 

kans aangehouden te worden wegens rijden onder invloed. Of dit komt door veelvuldiger alco-

holgebruik of door meer controle door de politie is niet zonder meer duidelijk. Waarschijnlijk is 

dat beide een rol spelen.
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Figuur 8 Branden per miljoen inwoners, 1960-2006

bron: CBS, Statline 28-11-2007

Gaat men de weg op, dan is de kans om een ongeval te krijgen waarbij de dader zonder zich 

bekend te maken, doorrijdt, aanzienlijk groter. Echter de kans op een dodelijk verkeersongeval is 

sinds 1972 veel kleiner. Bedrijven worden steeds veiliger plaatsen om te vertoeven, maar privé-

situaties blijven onverminderd aanleiding geven tot veel dodelijke ongevallen. Tot 1991 is de kans 

om getroffen te worden door een brand groter, daarna blijft de kans min of meer gelijk.

 Is het per saldo veiliger geworden in Nederland. Dat is moeilijk te zeggen. Dan moeten we 

ongevallen, waaronder dodelijke ongevallen vergelijken met zaken als verkrachting, afpersing, 

diefstal en vernieling. Globaal kan gesteld worden dat de bescherming van menselijk leven ver-

beterd is, maar van materiële bezittingen juist niet.
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Noten
1  Inclusief weigeren bloedproef.
2  Het geautomatiseerde registratiesysteem van de politie stelt deze betiteling namelijk auto- 

matisch voor als de agent een paar kenmerken van dit misdrijf intikt.
3  Boone en Van Ours (2002) hebben op basis van gegevens van twaalf oecd-landen het verband 

geschat tussen bedrijfsongevallen en werkloosheid. Ze onderscheiden dodelijke en niet-
  dodelijke bedrijfsongevallen. In een periode van laagconjunctuur zouden werknemers minder 

geneigd zijn om bedrijfsongevallen te rapporteren. Bij dodelijke bedrijfsongevallen hebben 
  ze die keuze niet. Hun analyse duidt op een negatief verband tussen werkloosheid en niet- 
  dodelijke bedrijfsongevallen en geen verband tussen werkloosheid en dodelijke bedrijfs- 

ongevallen.

Over de auteur
Drs. A.G.J. (Ab) van der Torre is econometrist en verbonden aan de onderzoeksgroep Quartaire 

Sector. Samen met scp-collega’s houdt hij zich bezig met vraaganalyses, ramingen en model- 
simulaties van quartaire voorzieningen. Zijn specialisaties zijn het ramen van het gebruik van 
quartaire voorzieningen en analyses op het gebied van misdaad, politie en justitie. In 2007 
publiceerde hij over de productiviteit van de rechtspraak.
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‘Nederlanders zijn gelukkig.’ Deze constatering uit De sociale staat van Nederland 2007 kreeg veel 

aandacht in de pers. Soms werd er een extra draai aan gegeven en bleken Nederlanders ‘geluk-

kiger ’ te zijn, of ‘weer gelukkig’.1 Dat is niet helemaal waar: we zijn wel erg gelukkig, maar niet geluk-

kiger, en we zijn wel zeer gelukkig, maar niet weer gelukkig. Eigenlijk zijn we al decennia lang erg 

gelukkig; we behoren zelfs tot de meest gelukkige landen van de wereld. Maar ons geluk verandert 

niet zo veel en we zijn in 2006 niet gelukkiger dan in 1974 (Veenhoven, 2007a). Eigenlijk is het wel 

gek dat we niet gelukkiger zijn dan dertig jaar geleden. Niet alleen is ons nationaal inkomen flink 

gegroeid in die tijd, ook de leefsituatie van de Nederlanders is in 2006 beter dan in 1974. 

 De relatie tussen geluk en inkomen is een bijzondere. Wanneer landen worden vergeleken, lijkt 

er sprake te zijn van een geluksdrempel: zodra het nationaal inkomen boven een bepaalde grens 

komt, neemt het geluk in dat land niet meer toe, ook niet als het nationaal inkomen verder stijgt. 

Op individueel niveau echter is er ook in rijke landen wel degelijk sprake van groter geluk bij een 

hoger inkomen. Deze paradox heeft onder meer te maken met het aanpassingsvermogen van 

mensen en met de drang zich te vergelijken met anderen (als het met mij niet méér beter gaat dan 

met mijn buurman, dan ga ik er niet op vooruit – zie Layard, 2005 en Clark et al, 2008).

 In het vervolg van deze bijdrage bekijken we de relatie tussen geluk en de leefsituatie in 

de afgelopen dertig jaar. Met de leefsituatie bedoelen we hier een combinatie van indicatoren 

op het gebied van gezondheid, participatie (vrijwilligerswerk, sociaal isolement, sociaal-cultu-

rele vrijetijdsactiviteiten, sport) en welstand (woonsituatie, bezit consumptiegoederen, mobiliteit, 

vakanties). Het gaat dus om het welzijn en de welvaart van Nederlanders, niet om het inkomen 

op zich. De indicatoren worden samengevoegd tot een index, waarmee het scp al sinds 1974 

de leefsituatie van de Nederlandse bevolking volgt. Met de leefsituatie-index kan het scp in de 

meest ultieme vorm voldoen aan een belangrijke taak uit het instellingsbesluit van 1974, namelijk 

een ‘samenhangende beschrijving te geven van de sociale en culturele situatie hier te lande’. We 

kijken bij de leefsituatie niet alleen naar het gemiddelde voor alle Nederlanders, maar ook naar 

verschillende groepen in de samenleving. Dan blijkt dat voor iedereen de leefsituatie verbeterde 

tussen 1974 en 2006: het gaat bijvoorbeeld zowel beter met de laagste inkomensgroepen als 

met de hoogste inkomensgroepen en het gaat ook beter met zowel de laag als met de hoog 

opgeleiden, zowel met jongeren als met ouderen.

Weer gelukkig? Iedereen? Jeroen Boelhouwer
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 In de jaren zeventig was de aandacht vooral gericht op ‘concentraties van tekorten’ en werd 

er gekeken naar mensen met wie het niet zo goed ging (scp 1974). Het ging over de laagstgeklas-

seerden en gedepriveerden, termen die tegenwoordig wat gedateerd aandoen. Nu hebben we 

het over mensen met een slechte leefsituatie en we zetten daar mensen met een goede leefsitu-

atie tegen af. Als we de ontwikkeling van de leefsituatie bij deze groepen bekijken (zie de figuur) 

zien we dat na 1974 een steeds kleiner deel van de Nederlanders een slechte leefsituatie heeft 

(een daling van 33% in 1974 tot 12% in 2006) en een steeds groter deel een goede leefsituatie (dat 

steeg in dezelfde periode van 5% tot 25%).2 

 De ontwikkeling van geluk loopt hiermee niet in de pas, zo zagen we hiervoor al: het geluk is in 

de afgelopen dertig jaar niet toegenomen. Daar staat volgens geluksprofessor Veenhoven tegen-

over dat er een (beperkte) afname te zien is in de ongelijkheid in geluk (Veenhoven 2007b). Het 

gemiddelde geluk zou dan gelijk zijn gebleven, maar de verschillen in geluk tussen Nederlanders 

wat kleiner geworden.

 We kunnen met de eigen scp-gegevens bekijken hoe de relatie tussen geluk en de leefsitu-

atie is en welke veranderingen er sinds de jaren zeventig zijn opgetreden. Helaas kunnen we niet 

helemaal terug tot 1974, omdat de vraag naar geluk pas in 1977 in onze enquête is opgenomen. 

Er is een relatie tussen geluk en de leefsituatie (de correlatie-coëfficiënt bedraagt ongeveer 0,30), 

maar dat betekent lang niet altijd dat een betere leefsituatie leidt tot een gelukkiger bestaan. Voor 

het geluk van mensen is hun tevredenheid met delen van de leefsituatie (zoals de woning en de 

vriendenkring) van meer belang dan de daadwerkelijke situatie zelf. Daarin is de afgelopen dertig 

jaar weinig veranderd (vergelijk Pommer en Van Praag, 1978 en Boelhouwer, 2007).

 We zagen al dat ook het geluk van de Nederlanders in de afgelopen dertig jaar niet is veran-

derd, maar dat  hun leefsituatie wel verbeterde. Dat zijn echter gemiddelden voor alle Nederlan-

ders; de vraag is of dit voor iedereen geldt. Dat blijkt niet het geval te zijn. Als we kijken naar de 

‘gedepriveerden’ (mensen met een slechte leefsituatie), dan zien we dat van hen het percentage 

dat zegt (erg) gelukkig te zijn in 2006 kleiner is dan in 1977 (zie de figuur). Daar tegenover staat de 

groep mensen met een goede leefsituatie. Bij hen is de ontwikkeling gunstiger: in 2006 zeggen 

meer mensen gelukkig te zijn dan in 1977.
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Figuur Percentage mensen met een goede leefsituatie, een slechte leefsituatie, en binnen
             deze groepen het percentage dat (erg) gelukkig is (1977-2006)

Was het vroeger beter? Als we kijken naar de leefsituatie wel: die is in 2006 beter dan in 1977. 

Toch is  niet iedereen er gelukkiger van geworden. Dat geldt wèl voor de mensen met een goede 

leefsituatie, met wie het dus goed gaat: hun geluk nam toe. Maar er zijn steeds minder gelukkige 

mensen in de groep met wie het toch al niet zo goed gaat: mensen met een slechte leefsituatie. 

Het gaat weliswaar om een groep die steeds kleiner wordt, maar toch: als we het hén zouden 

vragen, was het vroeger misschien toch wel beter.
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Noten
1 Waarschijnlijk bedoeld als tegenhanger van de ontevredenheid met de regering die we in 2005 

constateerden, maar dat is toch echt iets anders dan gelukkig zijn.
2  We definiëren hier een goede leefsituatie als een score van 115 of hoger en een slechte leef- 

situatie als een score van 85 of lager. Deze grenzen houden we door de tijd constant. Omdat 
er sinds 1977 het één en ander is veranderd in de leefsituatie-index, en de index bovendien 
een relatief meetinstrument is, kijken we vooral naar de ontwikkeling door de jaren heen en 
verschillen tussen groepen en veel minder naar de absolute waarden per jaar of per groep. 
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‘

In de jaren tachtig van de vorige eeuw schreef het scp in zijn Sociaal Culturele Rapporten onder 

meer over de stadsvernieuwing. Drie opeenvolgende rapporten getuigden in een tijdsbestek van 

zes jaar van een overgang van de vernieuwing van oude stadswijken naar die van naoorlogse 

woonwijken.1 ‘Een nog niet eerder genoemde verandering geldt het gebied waarop de stads-

vernieuwing zich richt. Oorspronkelijk was dit voornamelijk de binnenstad. Thans vormen de ne-

gentiende-eeuwse woonwijken het zwaartepunt, maar de horizon is al weer aan het verschuiven 

naar vooroorlogse twintigste-eeuwse 

gebieden. Zelfs de woonwijken uit de 

jaren vijftig en zestig komen al in beeld.’ 

(scp, 1984: 122).

 In 1982 werd met verwondering ge-

schreven over de hoge prioriteit die 

de stadsvernieuwing in jaren van eco-

nomische tegenslag kreeg, blijkens de 

overheidsuitgaven aan de bijbehorende 

‘explosie van subsidieregelingen’ die de 

stadsvernieuwing betaalbaar moest 

maken voor de huurders: ‘Opmerkelijk 

in een tijd van bezuinigingen op vrijwel 

alle andere terreinen’ (scp 1982: 98). De totale rijksuitgaven aan stadsvernieuwingsverplichtingen 

beliepen begin jaren tachtig jaarlijks maar liefst rond de vijf miljard gulden (scp, 1984: 125). De 250 

miljoen euro die momenteel jaarlijks voor de veertig probleemwijken zijn gedacht, zijn daarbij 

vergeleken kinderspel. 

 De stadsvernieuwing, waarbij oude woningen grondig werden verbeterd of werden vervan-

gen door nieuwe maar toch betaalbare huurhuizen, week sterk af van eerdere vormen van krot-

opruiming. ‘Het uitgangspunt “bouwen voor de buurt” maakt zelfs een milde toepassing van het 

profijtbeginsel in de stadsvernieuwing illusoir. […] Het alternatief, hogere grondkostenopbrengs-

ten door uitgifte van grond voor vrije-sectorbouw, winkels en kantoren wordt wel genoemd, 

Zo jong nog... De Zwarte Madonna en de uiteindelijke zege van het 
profijtbeginsel in de stadsvernieuwing Jeanet Kullberg
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maar niet erg serieus genomen. Niet alleen is het strijdig met bouwen voor de buurt, maar ook 

wordt betwijfeld of de vraag naar dure grond ten behoeve van genoemde bestemmingen vol-

doende groot is. Het wordt daarbij steeds moeilijker een dergelijke oplossing op te dringen aan 

bewoners van de stadsvernieuwingsgebieden, omdat voor hen betaalbare woningen elders in 

de stad steeds schaarser worden. De woningwetwoningen uit de jaren vijftig en zestig worden 

door alle lage inkomensgroepen begeerd, onder wie stadsvernieuwingsurgenten en buitenlan-

ders, terwijl de zittende bewoners weinig genegen zijn om door te stromen.’ (scp 1982: 101).

 Vier jaar later staan die vroegnaoorlogse 

wijken niettemin in het brandpunt van de 

belangstelling, hoewel dan van groot-

schalige sloop nog geen sprake is. Ver-

loedering en overlast werden bestreden 

met kleinere fysieke ingrepen, aanstelling 

van huismeesters en dergelijke. In het 

Sociaal en Cultureel Rapport 1986 werd 

op licht onthutste toon verslag gedaan 

van het feit dat er nu ook al problemen 

in de naoorlogse woningen zouden zijn. 

De rapporteur2 signaleerde dan ook dat 

vooral de relatieve woonkwaliteit van belang wordt. Ook als alle woningen van zeer behoorlijke 

kwaliteit zijn, zal er verschil blijven bestaan, waarbij de maatschappelijke achterhoede zich in de 

minst aantrekkelijke delen van de woningvoorraad zal concentreren (scp 1986: 134). 
   Toen deze drie Sociaal Culturele Rapporten werden geschreven, werd aan de Haagse Wijnhaven, 

pal naast het Centraal Station, in de jaren 1982-1985 de Zwarte Madonna gebouwd, een naar de 

popster vernoemd, groot, strak, zwart betegeld woongebouw met 336 huurwoningen, waarvan 

de helft sociale huur. De medewerkers van het scp, gehuisvest in het ernaast gelegen post-

moderne gebouw van het ministerie van vws (in de volksmond ‘de tieten’ vanwege de twee 

spitse torens) kijken sinds 1998 uit op dit gebouw van architect Carel Weeber. Keken erop uit, 
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moet ik nu zeggen, want inmiddels is de Madonna onder grote publieke belangstelling tot de 

grond toe afgebroken. 

 Dit grote complex met sociale huurwoningen op een zeer centrale maar destijds wel kaalge-

slagen stadslocatie, was een statement dat ten volle paste bij de stadsvernieuwing. De locatie 

werd, zoals in meer gemeenten, na de oorlog gereserveerd voor eventuele uitbreiding van het 

stadshart. De bouw van kantoren en andere voorzieningen liet echter decennia op zich wachten 

en uiteindelijk werd pas in 1980 een stedenbouwkundig plan uitgevoerd. Het grote blok sociale 

woningbouw van Weeber was daar on-

derdeel van. 

 Sociale woningbouw in het stadshart 

paste helemaal in de tijdgeest, maar dit 

geldt niet voor de vorm van het woon-

gebouw. In de stadsvernieuwing was de 

door Weeber verafschuwde, kleinscha-

lige ‘nieuwe truttigheid’ bon ton. Hij ver-

stond daar een hoop lelijks onder, ‘een 

en ander gedekt door inspraak’.  Volgens 

Taverne (2003: 85)3 werd bij de architec-

tuur van de stadsvernieuwing niet zo-

zeer een maatschappelijk ideaal letterlijk 

vormgegeven, maar de individuele ontplooiingskans van de bewoners. Dat had geleid tot een 

obsessie voor (inspraak-) procedures en vormdetails en het uit het oog verliezen van de uitstra-

ling van het geheel. Weebers aanklacht daartegen zou later navolging vinden bij verschillende 

planologen.4 In de stedelijke vernieuwing van de jaren negentig is de culturele betekenis van 

architectuur terug op de agenda en in die zin vormt de markante, compromisloze ‘staatsarchitec-

tuur’ van de Madonna een scharnierpunt tussen stadsvernieuwing en stedelijke vernieuwing, die 

behalve voor knusse huizen voor een verleidelijk stadsbeeld staat. Om die reden zou aanwij-

zing als rijksmonument het overwegen waard geweest zijn, maar het gebouw was te jong. Eerst 

moest nog een cohort vroegnaoorlogse monumenten worden afgehandeld.
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 Het woningblok van Weeber lag jaren lang als losse zwarte doos in een desolate omgeving, 

slechts vergezeld van de ministeries van Justitie en Binnenlandse zaken, twee zakelijke zestiger 

jaren hoogbouwdozen waarop Weeber zijn ontwerp mede afstemde. Later raakte de Madonna 

beter ingebed in de omgeving: het witte, transparante ministerie van vrom, het eveneens witte 

stadhuis en het bonte ministerie van vws.5 Vrijlandt en Van Amerongen (2000)6 schreven, kort 

voordat de beslissing om te slopen viel, dat de Zwarte Madonna door het rondom verrijzen van 

wat zij ‘nieuwe leuk’ noemen, nu pas tot zijn recht komt: […] – eigenlijk toevallig en onbedoeld – 

een architectonisch tegenwicht tegen de 

nieuwbouw. […] als je nu nog iets zou wil-

len bouwen in het Turfmarktgebied, dan 

zou dat een zwarte doos moeten zijn.’ 

Maar de gemeente besliste anders: het 

gebouw werd gesloopt en op de plaats 

zullen drie zeer verticale dozen komen, 

een bruine, een zwarte en een grijze, 

waarin de ministeries van Justitie en bzk 

en een woontoren met onderin winkels 

zullen huizen. De huidige onderkomens 

van die ministeries maken daarna plaats 

voor kantoren, winkels, woningen en iets 

cultureels. 

 Was het vroeger beter?  Wat het specifieke geval van de Madonna betreft, deel ik de obser-

vatie dat het gebouw na verloop van jaren steeds beter is gaan passen. Kort na de bouw werd 

het door voorbijgangers negatief gewaardeerd, met kwalificaties als ‘doods’, ‘grauw’ ‘eentonig’ 

en associaties als ‘bunker’, ‘badkamer’ en ‘doodkist’ en in een vergelijkend onderzoek van negen 

spraakmakende eigentijdse gebouwen werd de Madonna na het ook al afgebroken Maupoleum 

te Amsterdam het minst gewaardeerd.7 Weeber repliceerde terecht dat een goed oordeel over 

de vorm pas mogelijk zou zijn als de omringende bebouwing af was, temeer omdat de vorm juist 

gekozen was om die latere, drukke omgeving te neutraliseren.8 Een kleine, recente rondgang 
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langs pakweg een tiental van de vele toeschouwers bij het sloopproces geeft de indruk dat men 

zich het gebouw meer heeft toegeëigend, dat gewenning is opgetreden, hoewel sommigen de 

sloop wel degelijk toejuichten. Een enkeling gaf niets om de Madonna maar betreurde vooral 

de naderende sloop van de ‘prachtige’ ministeries van Justitie en bzk; een ander verlangde terug 

naar de oude huizen van de jaren twintig. Smaak blijft een persoonlijke zaak. Wat in Weebers 

woningen geen vanzelfsprekendheid is: de huurders schenen er  naar tevredenheid te wonen, 

ondanks kritiek in de vakpers op de ‘vreugdeloze plattegronden’.9 

 De Zwarte Madonna zelf was vroeger niet beter dan nu; ze was nog te jong, bouw- en woon-

technisch te acceptabel en te mooi gelegen om zo jong al te verouderen. Van verval was geen 

sprake. De ruimtelijke inbedding was bovendien verbeterd. Voor menigeen zal datgene wat er 

– nog vroeger – vóór de bouw van de Madonna stond mooier zijn geweest. Hoe de nieuwe hoog-

bouw het publiek zal bevallen, valt nog te bezien. 

 Naar aanleiding van de sloop van technisch goede en gewaardeerde, marktcontrair gebouwde 

woningen dringen zich twee gedachten op. De eerste is: de sloophuizen worden steeds jonger. 

Duurde het zo’n tachtig jaar voordat de negentiende-eeuwse, bar slechte revolutiebouw werd ge-

sloopt, de technisch veel betere vroegnaoorlogse wooncomplexen kwamen na vijftig jaar aan de 

beurt en voor de stadsvernieuwingsbouw is, althans op lucratieve locaties, pakweg twintig jaar 

kennelijk al een mooie leeftijd. De cyclus van bouwen, problematiseren en slopen versnelt. Voor de 

burger met behoudende inborst is zo’n bekorting van de levensduur van woonhuizen geen winst; 

voor de vastgoedbranche juist wel. De tweede gedachte is dat van meet af aan meer profijtbegin-

sel in de stadsvernieuwing toch beter was geweest: niet eerst sociale woningbouw realiseren en 

daarna huurders uitkopen en de woningen slopen om alsnog de grond te gelde maken.

 Tenslotte het sloopproces van het Madonnapand. Verschillende collega’s hebben op spijtige 

toon gevraagd waarom het gebouw niet in één keer opgeblazen kon worden of met de sloop-

kogel spectaculair neergehaald. In plaats daarvan is de constructie maandenlang door indruk-

wekkende, brontosaurusachtige kranen opgeknabbeld. Dat is gebeurd om tijdens de sloop de 

bouwmaterialen al te kunnen scheiden met het oog op recycling. Ook kan het klein gemaakte 

puin veel efficiënter worden afgevoerd, wat uiteindelijk tijdwinst geeft en minder vrachtverkeer 

over de weg. Het sloopproces was vroeger dus niet beter. Wat mij betreft is ook de voorstelling 
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voor de man in de straat verbeterd. In plaats van één knal met stofwolk kregen de vele toe-

schouwers maandenlang een ballet van secuur bestuurde, reusachtige kraanmonsters die kleurig 

behangen muren opvreten, balkons afhappen en tegelpanelen door de lucht tillen. 

Noten
1  scp, 1982, 1984 en 1986, Sociaal en Cultureel Rapport, hoofdstuk Wonen.
2  Auteurs werden destijds niet bij de hoofdstukken vermeld, maar het ging om Carlo van Praag. 
3  E. Taverne (2003). ‘Cultuur is geen versiering’, in: U. Barbieri, J. de Heer en H. Oldewarris, 
  Carel Weeber, ‘ex’ architect, p. 80-91. Rotterdam: Uitgeverij 010.
4  Onder andere Kreukels en De Klerk (ibid).
5  W.J. van Heuvel (1986). ‘Het Spuikwartier: een eeuwigdurend verval’, in: Architectuur/Bouwen 

1986, nr. 12, p. 49-53.
6  T. Vrijlandt en M. van Amerongen (2000). ‘De Zwarte Madonna is heilig.’ www.writersblock.

net/000/102stuk8.htlm
7  D. de Jonge (1986). ‘De “Zwarte Madonna”: versmade schoonheid?’ in: Bouw no.12 7-6-1986: 
  p. 38-40. En D. de Jonge (1989), ‘Waardering van eigentijdse architectuur’. In: De bouwadviseur, 

nr. 10, p. 20-23.
8  C. Weeber (1986), ‘Woningbouw Spuikwartier te ’s-Gravenhage’, in: Bouw no.18, 30-8-1986: 
  p. 23-25.
9  Over de woonsatisfactie heb ik geen bronnen kunnen vinden, maar alle pleitbezorgers tegen 

de sloop maakten melding van grote tevredenheid onder bewoners en er is geen dossier over 
onvrede van bewoners, zoals dat bij de Paperclip in Rotterdam (ook Weeber) wel bestaat.  
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De aandacht voor het slachtoffer van criminaliteit is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw 

geleidelijk toegenomen. Ging tot die tijd de belangstelling vrijwel volledig uit naar de dader, vanaf 

die periode kreeg men steeds meer oog voor het slachtoffer. We zien de aandacht voor het 

slachtoffer in de samenleving weerspiegeld in het onderzoek bij het Sociaal en Cultureel Plan- 

bureau (scp). Werd in het eerste Sociaal en Cultureel Rapport (scr) uit 1974 nog geen woord 

gewijd aan slachtoffers van criminaliteit, vanaf begin jaren tachtig werd regelmatig een paragraaf 

over slachtoffers opgenomen en in 2006 zijn zelfs twee volledige rapporten over deze groep 

verschenen (Maas-de Waal 2006; Wittebrood 2006).

 Veel belangstelling is er in de publicaties van het scp steeds geweest voor de feitelijke ont-

wikkelingen in slachtofferschap. Het aantal delicten dat jaarlijks in Nederland plaatsvindt onder 

burgers is toegenomen van ongeveer 4 miljoen in 1980 tot 4,6 miljoen in 2004. Wanneer we 

rekening houden met de gestegen bevolkingsomvang, blijkt dat de feitelijke criminaliteit (en dus 

de kans op slachtofferschap) nauwelijks is gestegen in die periode. Geweld komt de laatste jaren 

iets vaker voor en is nu ongeveer op hetzelfde niveau als halverwege de jaren tachtig van de 

vorige eeuw. Diefstallen namen vooral in de jaren tachtig en negentig toe, maar laten sinds 1995 

een daling zien. Deze is vooral te danken aan het teruglopen van het aantal inbraken. Het aantal 

vernielingen nam in de jaren tachtig af, maar laat sinds begin jaren negentig een duidelijke stijging 

zien, die vooral veroorzaakt wordt door meer beschadigingen aan auto’s. Van alle ondervonden 

delicten is de afgelopen 25 jaar iets meer dan een derde bij de politie gemeld. Dit aandeel is 

licht gestegen in deze periode. Het aantal delicten waarvan – volgens de slachtoffers zelf – door 

de politie aangifte is opgemaakt, is sinds 1980 echter sterk toegenomen: dit aantal is bijna ver-

dubbeld. Werd begin jaren tachtig nog van 50% van alle gemelde delicten aangifte opgemaakt, 

tegenwoordig ligt dat rond de 80%. De sterkste stijging is zichtbaar bij de gewelddelicten en 

vernielingen.

 De criminaliteit die in ons land plaatsvindt, de mate waarin deze bij de politie wordt gemeld en 

de mate waarin officiële aangiften worden opgemaakt, is terug te vinden in het aantal processen-

verbaal dat de politie officieel registreert. Dit is de afgelopen 25 jaar dan ook behoorlijk gestegen, 

namelijk van ruim 700.000 in 1980 tot 1,3 miljoen in 2004. Deze stijging blijkt voor bijna driekwart 

veroorzaakt te worden doordat de politie van steeds meer delicten aangifte heeft opgemaakt, en 
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voor een kwart door de toegenomen meldingsbereidheid van delicten door burgers. Slechts 1% 

van de stijging komt door een toename in de kans dat burgers slachtoffers worden van crimina-

liteit.

 De grote veranderingen voor slachtoffers blijken niet alleen doordat hun meldingen steeds 

vaker tot een officiële aangifte leiden, maar zijn vooral in het vervolg zichtbaar. De kans dat een 

delict na een officiële aangifte wordt opgehelderd, is de afgelopen 25 jaar sterk afgenomen (van 

34% in 1980 naar 15% in 2000), maar de laatste jaren is deze kans weer toegenomen tot 21% in 

2004. Ook heeft het openbaar ministerie de afgelopen 25 jaar steeds meer zaken doorgestuurd 

naar de rechtbank. Van alle bij de politie geregistreerde criminaliteit komen gewelddelicten het 

verst in de strafrechtelijke keten: zij worden relatief vaak opgehelderd en verdachten van geweld-

delicten worden relatief vaak gedagvaard. Verder geldt voor alle typen delicten dat de afgelopen 

25 jaar voor (relatief) steeds minder delicten een strafrechtelijke afdoening plaatsvindt, maar dat 

de laatste jaren weer sprake is van een toename. Over de hele linie komen slachtoffers van cri-

minaliteit dus steeds verder in de strafrechtelijke keten en daarmee is het slachtoffer ook steeds 

zichtbaarder geworden.

 De toegenomen zichtbaarheid van het slachtoffer in de strafrechtelijke keten is gerelateerd 

aan het slachtofferbeleid dat pas halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw goed op 

gang is gekomen. Dit blijkt onder meer uit de verbeterde informatievoorziening voor slachtoffers 

over het verloop van hun zaak en over het bestaan van Slachtofferhulp. Zo wordt bij ongeveer 

30% van de aangiften het slachtoffer door de politie gewezen op de mogelijkheid van deze hulp; 

in 1993 was dat nog maar bij één op de acht slachtoffers het geval. 

 Verder zijn de mogelijkheden om de schade te verhalen op de dader sinds de invoering van de 

wet-Terwee in 1995 vereenvoudigd en vergroot. De meeste slachtoffers – met name van diefstal 

– zullen de schade echter via hun verzekeringsmaatschappijen (gedeeltelijk) vergoed krijgen.

 De mogelijkheden om als slachtoffer te participeren in het strafproces zijn eveneens toegeno-

men. Recent is bijvoorbeeld de schriftelijke slachtofferverklaring en het spreekrecht ingevoerd. 

Slechts voor weinig slachtoffers van criminaliteit is deze vorm van zorg beschikbaar; vier op de 

vijf delicten wordt immers niet opgehelderd en dan wordt er dus ook geen verdachte vervolgd. 

Bovendien zijn bepaalde participatievormen, zoals de schriftelijke slachtofferverklaring en het 
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spreekrecht, alleen bedoeld voor slachtoffers en nabestaanden van relatief ernstige misdrijven.

 Tot slot is er meer aandacht voor de opvang en begeleiding van slachtoffers. Met name Slacht-

offerhulp Nederland lijkt een steeds belangrijkere rol te gaan spelen. In 2004 deden 97.000 

slachtoffers een beroep op Slachtofferhulp. De meesten van hen hebben behoefte aan emoti-

onele hulp, maar het verlenen van juridische hulp aan slachtoffers tijdens het strafproces wordt 

steeds belangrijker.

 De aandacht voor slachtoffers van criminaliteit is de afgelopen decennia dus sterk toege-

nomen: in de hele strafrechtelijke keten zijn mogelijkheden geschapen om recht te doen aan 

de belangen van het slachtoffer. Slachtoffers – zo laat het onderzoek van het scp zien – komen 

steeds verder in deze keten, de groep slachtoffers die hulp krijgt, is groter geworden en er zijn 

meer mogelijkheden om materiële en immateriële schade vergoed te krijgen.

 De prominentere positie van het slachtoffer in de maatschappij vormt een belangrijk element 

in de wijze waarop we tegenwoordig in ons land omgaan met criminaliteit en de gevolgen daar-

van. Met name voor instanties als politie, openbaar ministerie en de rechterlijke macht – die van 

oudsher relatief weinig met slachtoffers te maken hadden – is de laatste jaren veel veranderd: 

door de gewijzigde wet- en regelgeving rondom de zorg voor slachtoffers hebben zij nieuwe 

taken gekregen en die vergen de nodige aanpassingen van de betrokkenen. De zorg voor slacht-

offers is dus duidelijk verbeterd.

 Over het vinden van een juiste balans tussen de zorg voor het slachtoffer en de behandeling 

van de dader zal de komende jaren ongetwijfeld nog veel gediscussieerd worden. Naast het 

realiseren van rechten van het slachtoffer dienen immers ook de rechten op een eerlijk proces 

van verdachten gewaarborgd te worden, zoals vastgelegd in ons strafrecht en ook in onder meer 

het Europese mensenrechtenverdrag. Dat laatste wordt zo af en toe wel eens vergeten. Het zou 

spijtig zijn wanneer – zeker nu emoties als angst, woede en verdriet een steeds grotere rol lijken 

te krijgen in de afhandeling van strafrechtzaken en de berichtgeving erover – de verbeterde zorg 

voor slachtoffers ten koste zou gaan van andere belangrijke burgerrechten.
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We gingen nog in ‘t bad, haartjes nat 
Nog even op, totdat vader zei: ‘Vooruit, naar bed’ 
Dan kregen we een kruik mee 
Gezichten in ‘t behang 
Maar niet echt van binnen bang 
Toen was geluk heel gewoon

Het bovenstaande refrein komt uit het door Kees van Kooten en Wim de Bie geschreven lied 

‘1948’, dat bekender is onder de titel ‘Toen was geluk heel gewoon’. Ze schreven het lied voor 

de voorlaatste aflevering van het televisieprogramma Hadimassa op 28 april 1972. Later dat jaar 

werd het een hitsingle in een uitvoering door Gerard Cox, die op zijn beurt ruim twintig jaar 

daarna in 1994 met Sjoerd Pleijsier een succesvolle televisieserie begon onder dezelfde titel. Het 

lied en de televisieserie ademen nostalgie uit naar een verloren tijd waarin geluk blijkbaar nog 

alom aanwezig was. Was dat ook echt zo? Waren er meer mensen gelukkig in 1948 dan nu? 

 In 1948 vroeg het toen nog jonge onderzoeksbureau nipo in een enquête onder de Neder-

landse bevolking hoe gelukkig men zich voelde en herhaalde die vraag in enquêtes in 1969 en 

1995. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat in 1948 minder dan de helft van de Neder-

landers zich ‘gelukkig’ voelde. In 1969 en 1995 voelde zich ongeveer driekwart van de bevol-

king gelukkig (zie figuur 1). Dit hoge geluksniveau van de jaren zestig is tot op heden behouden 

(Veenhoven 2007, zie ook Boelhouwer in deze bundel). 

 Toch blijft het nostalgische gevoel beklijven dat het vroeger anders was. Was het geluk an-

ders? Het nipo heeft in 1948 de ondervraagden ook gevraagd wat geluk voor hen betekende. 

Voor de meeste mensen stond geluk voor ‘een goed bestaan en geld’ (35%), gevolgd door een 

‘goed huwelijk en gezinsleven’(29%) en een ‘goede gezondheid’ (26%). 

 

1948, toen was geluk heel gewoon Cretien van Campen
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Figuur 1 Geluk in Nederland, 1948-1969-1995 (percentages)
 

bron: NIPO (1995)

In die rangorde van wat van belang is voor een gelukkig leven kwam in de jaren zestig en zeventig 

een verandering. In bevolkingsenquêtes heeft het scp vanaf 1966 tot 2000 met regelmaat ge-

vraagd wat mensen het belangrijkste in hun leven vonden. Vanaf de jaren zestig gingen meer 

Nederlanders ‘een goede gezondheid’ het belangrijkste vinden in hun leven en nam het belang 

van ‘een goed huwelijk en gezin’ af (zie figuur 2). Opmerkelijk is dat in 1948 het meeste belang 

werd gehecht aan een ‘goed bestaan en geld’, terwijl vanaf de jaren zestig voor maar weinig 

Nederlanders ‘een goed inkomen’ meer op de eerste plaats stond. 
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Figuur 2 Belangrijkste kwaliteit van leven, 1948, 1996-2000 (percentages) 

bron: Blom (1989), Van Campen (2007)

De grafiek is een illustratie van de gedachte dat geluk in de betekenis van materiële welvaart in de 

jaren vijftig en zestig heeft plaatsgemaakt voor geluk in de betekenis van persoonlijk welbevinden 

van geest en lichaam. Heden ten dage ziet men dat terug in de aandacht van Nederlanders voor 

hun lichamelijke ‘fitness’ en geestelijke ‘wellness’. 

 De conclusie luidt dat geluk nu heel gewoon is. Al ruim dertig jaar voelt een ruime meerder-

heid van de bevolking zich gelukkig. Dat was in 1948 nog niet zo. Daarbij moet wel de kantteke-

ning gemaakt worden dat Nederlanders nu wat anders onder geluk verstaan dan in 1948. 

Rest de nostalgie, het gevoel iets dierbaars te zijn kwijtgeraakt, namelijk ‘die goede oude tijd’. 

In een radio-interview in 2004 vertelde Kees van Kooten dat hij bij het schrijven van het lied 

(op muziek van Gilbert O’Sullivan) geïnspireerd werd door een heel sterk verstild ideaalbeeld: 
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‘De warmste gevoelens die ik ooit heb gehad […] Absoluut, een warme gelukkige herinnering. En 

tegelijkertijd een heel beangstigende herinnering, want je denkt, wat waren we nog onwetend!’ 

Buiten de warme huiskamer van de achtjarige Kees van Kooten was de wereld in Nederland in 

1948 immers een stuk kouder. Tweederde van de nipo-ondervraagden verwachtte aan het begin 

van 1947 die winter niet met de kolen uit te komen. Eind 1947 meldde 17% van de ondervraagden 

dat het eigen gezin wel eens onvoldoende te eten had gekregen. En er was onvoldoende win-

terkleding om de winter door te komen, volgens eenderde van de ondervraagden in december 

1948. Naast een gebrek aan de eerste levensbehoeften was de communistische dreiging in de 

wereld gekomen en maakte men zich zorgen over de Indonesische kwestie (Blom 1989).

Geluk was allerminst gewoon in 1948. En toch raakt het lied in de herinnering van veel Nederlan-

ders nog steeds een gevoel van iets bijzonders dat verloren lijkt te zijn gegaan. Wat dat precies is, 

kan ik niet vertellen (want geboren in de jaren zestig), maar ‘geluk’ zijn de Nederlanders in ieder 

geval niet kwijtgeraakt, daarvan hebben ze de laatste zestig jaar juist meer gekregen. 

Met dank aan Hans Blom, voormalig directeur van het niod, die me op de nipo data uit 1948 wees en 
Jedid-Jah Jonker, webbeheerder van de Simpelsite http://www.kootenbie.nl/, die me van informatie 
voorzag over het lied van Van Kooten en De Bie. 
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  (geraadpleegd 30 november 2007).
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Onderstaande lijst bevat een overzicht van in 2007 verschenen publicaties van het Sociaal en 

Cultureel Plan bureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel. Een complete lijst is te 

vinden op de website van het scp: www.scp.nl.

SCP-publicaties 2007

2007/1 Publieke prestaties in perspectief. Memorandum quartaire sector 2006-2011. 
   isbn 978-90-377-0298-9
2007/2 Nieuwe links in het gezin. Marion Duimel en Jos de Haan. isbn 978-90-3770287-3
2007/3 Robuuste meningen? Het effect van responsverhogende strategieën bij het onderzoek 
   Culturele Veranderingen in Nederland. Josine Verhagen. isbn 978-90-377-0300-9
2007/4 Een nuchtere kijk op gezond gedrag. Vier thema’s voor gezondheidsbevordering. 

 isbn 978-90-377-0280-4. 
2007/5 Verschillen in verzorging. De verzorging van ouderen in negen EU-landen. Evert Pommer,
    Edwin van Gameren, John Stevens, Isolde Woittiez. isbn 978-90-377-0258-3
2007/6 Prestaties van de rechtspraak: productiviteit in perspectief. Ab van der Torre,
   Jedid-Jah Jonker, Frank van Tulder, Theresa Steeman, Gerard Paulides. isbn 978-90-377-0294-1
2007/7 Türken in Deutschland und den Niederlanden. Die Arbeitsmarktposition im Vergleich. 
   Jaco Dagevos, Rob Euwals, Mérove Gijsberts en Hans Roodenburg. isbn 978-90-377-0308-5
2007/8 Een gele kaart voor de sport. Een quick-scan naar wenselijke en onwenselijke praktijken 
   in en rondom de breedtesport. Annet Tiessen-Raaphorst en Koen Breedveld. 
   isbn 978-90-377-0307-8
2007/9 Kosten in kaart. Een macrokostendecompositie toegepast op instellingen voor
    verstandelijk gehandicapten. Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker en Michel Ras. 
   isbn 978 90 377 0143 2
2007/10 Sport in the Netherlands. Annet Tiessen-Raaphorst en Koen Breedveld. 
   isbn 978-90-377-0302-3
2007/11 Geld op de plank. Niet-gebruik van inkomensvoorzieningen. Jean Marie Wildeboer Schut
    en Stella Hoff. isbn 978-90-377-0207-1
2007/12 Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015. Paul Dekker, Joep de Hart en Laila Faulk. 
   isbn 978-90-377-0311-5
2007/13 Aandacht voor de wijk. Effecten van herstructurering op de leefbaarheid en veiligheid. 
   Karin Wittebrood en Tom van Dijk. isbn 978-90-377-0309-2
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2007/14 Meedoen met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2007. Mirjam de Klerk (red.). 
   isbn 978-90-377-0310-8
2007/15 Interventies voor integratie. Het tegengaan van etnische concentratie en bevorderen 
   van interetnisch contact. Mérove Gijsberts en Jaco Dagevos. isbn 978-90-377-0312-2
2007/16 Blijvend in balans. Een toekomstverkenning van informele zorg. Alice de Boer en 
   Joost Timmermans. isbn 978-90-377-0313-9
2007/17 Vertrouwen in de rechtspraak nader onderzocht. Paul Dekker en Tom van der Meer. 
   isbn 978-90-377-0318-4
2007/18 Verbinding maken. Senioren en internet. Marion Duimel. isbn 978-90-377-0317-7.
2007/19 Moeders, werk en kinderopvang in model. Analyse van arbeidsparticipatie- en kinder-
    opvangbeslissingen van moeders met jonge kinderen. Ingrid Ooms, Evelien Eggink 
   en Edwin van Gameren. isbn 978-90-377-0314-6
2007/20 De sociale staat van Nederland 2007. Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer en Evert Pommer (red.). 
   isbn 978-90-377-0321-4
2007/21 Toekomstverkenning informele zorg. Alice de Boer (red.). isbn 978-90-377-0319-1
2007/22 Beter aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werk- 
   hervatting. Gerda Jehoel-Gijsbers (red.). isbn 978-90-377-0327-6
2007/23 Out in the Netherlands. Acceptance of homosexuality in the Netherlands. 
   Saskia Keuzenkamp en David Bos. isbn 978-90-377-0324-5
2007/24 Achterstand en afstand. Digitale vaardigheden van lager opgeleiden, ouderen,
    allochtonen en inactieven. Eric van Ingen, Jos de Haan en Marion Duimel. 
   isbn 978-90-377-0316-0
2007/25 Het beste van twee werelden. Plattelanders over hun leven op het platteland. 
   Carola Simon, Lotte Vermeij en Anja Steenbekkers. isbn 978-90-377-0320-7
2007/26 Maten voor gemeenten 2007. Een analyse van de prestaties van de lokale overheid.  

 B. Kuhry, J.J.J. Jonker, m.m.v. M. Ras. isbn 978-90-377-0323-8
2007/27 Jaarapport integratie 2007. Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts. isbn 978-90-377-0330-6
2007/28 Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007. Iris Andriessen, 
   Jaco Dagevos, Eline Nievers en Igor Boog. isbn 978-90-377-0331-3
2007/29 Het bereik van het verleden. Ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed. 
   Het cultureel draagvlak deel 7. Frank Huysmans en Jos de Haan. isbn 978-90-377-0284-2
2007/30 Armoedemonitor 2007. Cok Vrooman, Stella Hoff, Ferdy Otten en Wim Bos.
   isbn 978-90-377-0337-5
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2007/31 Verklaringsmodel verpleging en verzorging 2007. Jedid-Jah Jonker, Klarita Sadiraj, 
   Isolde Woittiez, Michiel Ras en Meike Morren. isbn 978-90-377-0334-4
2007/32 Comparing Care. The care of the elderly in ten eu-countries. Evert Pommer, Isolde Woittiez
    en John Stevens. isbn 978-90-377-303-0
2007/33 Surfende senioren. Kansen en bedreigingen van ict voor ouderen. Jos de Haan, 
   Oene Klumper, Jan Steyaert. isbn 978-90-377-0362-7 

SCP-essays

5  Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving. Ferdinand Mertens. 
  isbn 978-90-5260-260-8

Werkdocumenten

133  Liefst zoals thuis. Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang. Rob Gilsing. 
  isbn 978-90-377-0297-2

Overige publicaties

Hoe groot is de vraag? Operationalisatie van de potentiële vraag naar awbz-gefinancierde zorg. 
Roelof Schellingerhout. isbn 978-90-377-0341-2

Marktplaats Europa. Vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie. Paul Dekker,  
Albert van der Horst, Henk Kox, Arjan Lejour, Bas Straathof, Peter Tammes en Charlotte Wennekers. 
isbn 978-90-377-0305-4

Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland. Saskia Keuzenkamp. 
  isbn 978 90 377 0329 0
Samenloop van regelingen. Mirjam de Klerk, Gerda Jehoel-Gijsbers.  

isbn 978-90-377-0315-3
Survey integratie minderheden 2006. Jaco Dagevos, Mérove Gijsberts, Joost Kappelhof, 
  Miranda Vervoort. isbn 978 90 377 0332 0
Veel geluk in 2007. Nieuwjaarsuitgave. Paul Schnabel (red.). isbn 978-90-377-0295-8
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