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Voorwoord

Maatschappelijke tegenstellingen krijgen in de publieke en politieke discussies in 
Nederland nu meer aandacht dan enkele jaren geleden. Allochtonen en autochto-
nen, welgestelden en minderbedeelden, werkenden en niet-werkenden, lager- en 
hogeropgeleiden: dachten we aan het einde van de vorige eeuw vooral in termen van 
vloeiende overgangen, tijdelijke posities en wederzijdse afhankelijkheid, sinds het 
onderscheid tussen oude en nieuwe politiek is gemaakt zijn we er minder gerust op 
dat het in principe wel goed gaat. We zijn meer gespitst op tegenstellingen en banger 
voor vervreemding, spanningen en conflicten tussen de tegenpolen.

In deze publicatie worden huidige maatschappelijke tegenstellingen verkend 
in het perspectief van de civil society, dat wil zeggen: van ideeën over beschaafd 
samenleven en de betekenis van vrijwillige maatschappelijke verbanden daarbij. In 
de bijdragen wordt ingegaan op verschillen in participatie in deze verbanden en op 
de rol die ze kunnen vervullen in de overbrugging van tegenstellingen.

Dit is een uitgave van de Stichting Synthesis, een ideële instelling die zich ten doel 
stelt de cohesie van de samenleving te versterken door een bijdrage te leveren aan 
de discussie over maatschappelijke tegenstellingen en hun oplossing. De Stichting 
heeft om dit doel te helpen bereiken eerder diverse conferenties georganiseerd en 
publicaties uitgebracht. Aan het einde van deze bundel is meer over Synthesis en een 
overzicht van actuele uitgaven te vinden. Deze bundel zelf komt voort uit de mid-
dagconferentie ‘Boven en onder, binnen en buiten, links en rechts: maatschappelijke 
tegenstellingen en de Nederlandse civil society’ die op 23 april 2004 in Tilburg werd 
gehouden. De conferentie werd georganiseerd door Globus, het instituut voor glo-
balisering en duurzame ontwikkeling van de Universiteit van Tilburg, ter gelegen-
heid van het veertigjarig bestaan van de Stichting. De conferentie en deze publicatie 
maken onderdeel uit van het door Synthesis geïnitieerde en gefinancierde Globus-
onderzoeksprogramma ‘Civil society en nieuwe maatschappelijke tegenstellingen’ 
(http://www.tilburguniversity.nl/globus/synthesis).

De Stichting pretendeert niet met deze bundel oplossingen aan te dragen voor 
concrete problemen van maatschappelijke tegenstellingen. Wel heeft ze de hoop bij 
te dragen aan het vinden van een goede middenweg in het maatschappelijk debat en 
de politiek tussen het verwaarlozen en het versterken van tegenstellingen. Op de civil 
society als integratiekader gaan we de komende jaren verder in.

Ik dank alle sprekers/schrijvers hartelijk voor hun bijdragen en ik dank enkelen 
van hen daarenboven ook namens de redacteur voor hun grote geduld.

Klaas Westdijk
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Synthesis
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11Inleiding

1 Inleiding

Paul Dekker

Het is nog niet zo lang geleden dat in ons land ‘maatschappelijke tegenstellingen’ 
een tamelijk stoffige kwestie waren, iets voor sociale wetenschappers zonder gevoel 
voor de actualiteit of voor politieke onruststokers zonder publiek. In een paar jaar 
is het onderwerp weer hoogst actueel geworden. Een slechts polemisch gebruik 
van tegenstellingen en dan nog vooral van ‘dreigende tegenstellingen’ om nog niet 
opgeloste problemen en negatieve bijeffecten van overheidsbeleid tijdens de paarse 
kabinetten aan de kaak te stellen (tegenstellingen tussen generaties in de sociale 
zekerheid, tussen gevestigden en nieuwkomers op de woning- en arbeidsmarkt) 
maakte vanaf eind 2001 door het optreden van Pim Fortuyn plaats voor echte zorgen 
over de maatschappelijke verhoudingen. De gepacificeerde politiek werd verdron-
gen door politiek met scherpe onderscheidingen van vrienden en vijanden. De 
polarisering van gevestigd versus nieuw vond brede toepassing in het politieke en 
maatschappelijke debat en in het kader van het eerlijk en onomfloerst benoemen van 
maatschappelijke problemen werd ‘tegenstelling’ een gangbaar begrip. In de loop 
van 2004 kondigden de ‘afschaffing’ van het poldermodel en de pensioen- en bezui-
nigingsplannen van het kabinet een hete herfst aan met wellicht een langduriger 
terugkeer van ouderwets grote sociaal-economische tegenstellingen. Dat viel uitein-
delijk wel mee, maar na de moord op Theo van Gogh werd de herfst gekleurd door 
fellere tegenstellingen: moslims versus niet-moslims, allochtonen versus autoch-
tonen, fundamentalistische gelovigen versus geseculariseerde burgers. Inmiddels 
worden de nadelen van het wellustig polariseren ook zichtbaar en mag worden 
gehoopt dat de afkeer van onbehouwen het weer wat vaker gaat winnen van de voor-
keur voor onverholen. Een terugkeer naar de illusie van eeuwige binnenlandse vrede 
van enkele jaren geleden is echter onwaarschijnlijk. En dat is ook maar beter. Maat-
schappelijke tegenstellingen verdienen serieuze aandacht.

Deze bundel biedt verkenningen van actuele tegenstellingen in het licht van de 
civil society. Op de civil society wordt ingegaan in de eerste paragraaf. In de tweede 
paragraaf wordt eerst een kort overzicht geboden van de hoofdstukken die volgen en 
daarna gezocht naar lessen die daaruit te trekken zijn voor de verdere discussie en 
voor nader onderzoek naar maatschappelijke tegenstellingen en hun oplossing.

Tegenstellingen in de civil society? 
Het begrip civil society is nu alweer zo’n vijftien jaar in ons land in omloop. Aanvan-
kelijk was het vooral een links-liberaal alternatief voor het aloude maatschappelijke 
middenveld, met wat meer aandacht voor de relaties tussen individuen en groepen 
onderling dan voor de intermediaire rollen tussen burgers en overheid, en met wat 
meer interesse voor discussie en machtsvorming van onderop dan voor de afweging 
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12 Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society 13Inleiding

van erkende belangen. Tegenwoordig wordt het begrip gebruikt om heel uiteenlo-
pende belangen glans te verschaffen. Non-profitinstellingen tooien zich ermee om 
zich als burgerinitiatieven te positioneren. Regeerders die zich tot kerntaken willen 
beperken, gebruiken het als een verzamelbegrip voor alternatieven voor overheids-
zorg. ngo’s en actiegroepen verzamelen zich onder het vaandel van de ‘global civil 
society’ om het door het internationale bedrijfsleven en samenwerkende regeringen 
veroorzaakte onrecht te bestrijden. De overeenkomst in dit politieke gebruik van het 
begrip is dat de civil society iets moois is en in ieder geval geen overheid.

Het moderne idee van de civil society zoals dat vanaf de tweede helft van de zeven-
tiende eeuw is ontwikkeld en geactualiseerd tot in onze dagen, is aanvankelijk de 
signalering en doelstelling van een beperking van de invloedsfeer van absolutistische 
vorsten, ten gunste van de verbanden van de opkomende burgerlijke maatschappij. 
In die verbanden liggen mogelijkheden besloten van maatschappelijke zelfbestuur 
en ze kunnen als buffer en intermediair fungeren tussen het leven van de burgers 
en de politieke macht. Aanvankelijk is er in het leven van die burgers geen onder-
scheid te maken tussen hun sociale en economische activiteiten en relaties, maar 
met de ontwikkeling van de kapitalistische markteconomie wordt de economie een 
zelfstandige sfeer van door eigenbelang aangejaagde activiteit, waarin geen plaats 
is voor morele overwegingen en solidariteit. Tegenover die ingekrompen burgerlijke 
maatschappij wordt de civil society geplaatst als sfeer waarin burgers vrijwillige en 
onbaatzuchtige relaties kunnen aangaan en zich bekommeren om gemeenschappe-
lijke belangen.

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw komt er nog een polariteit bij: het 
beschaafde-samenleven wordt bedreigd door gebrek aan gemeenschapszin. De 
in de privé-sfeer welvarende burgers schort het – bij het nastreven van persoonlijk 
geluk – aan wederkerige betrokkenheid op een voldoende schaal, en aan fatsoen en 
terughoudendheid . Het idee van de civil society wordt uitgebreid met republikeinse 
zorgen over desinteresse in de publieke zaak en communitaristische zorgen over de 
bedreigde sociale cohesie. Politieke participatie en verenigingsleven moeten worden 
versterkt om consumentisme en individualisme in te dammen. Na de absolutistische 
vorst, de autoritaire bureaucraat en de commerciële ondernemer wordt dan de gepri-
vatiseerde burger gezien als een uitdaging en bedreiging voor de civil society. 

Afgezien van het gebruik van de term door politici en bestuurders van maat-
schappelijke organisaties die er het eigen belang mee opsieren, zijn er grofweg twee 
conceptualiseringen van de civil society te onderscheiden: enerzijds ideeën over een 
beschaafde samenleving, onder andere gekenmerkt door een scheiding van mach-
ten en levenssferen, politieke democratie en door burgers die fatsoenlijk met elkaar 
omgaan en ten gunste van anderen of het collectief terughoudend zijn in het najagen 
van het eigenbelang; en anderzijds ideeën over een maatschappelijke sfeer waarin 
burgers buiten de privé-sfeer vrijwillige verbanden met elkaar aangaan en zich los 
van economische dwang en wettelijke plicht in vrijheid bekommeren om gemeen-
schappelijke aangelegenheden. De civil society is hier respectievelijk een ideaal van 
de maatschappij en een deel van de maatschappij. In het laatste geval is het begrip 
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niet normatief, maar de redenen om deze sfeer centraal te stellen zijn dat doorgaans 
nadrukkelijk wel en de aandacht richt zich feitelijk ook vaak in het bijzonder op 
de normatief wat meer hoogstaande organisaties en activiteiten (liever een buurt-
vereniging of een ideële organisatie dan de sportclub, liever vrijwilligerswerk voor 
het goede doel dan voor de school van de eigen kinderen). De hypothese van veel 
discussie en onderzoek is dat het bestaan van een civil society als maatschappelijke 
sfeer een belangrijke bijdrage levert aan, wellicht een voorwaarde is voor het bestaan 
van een civil society als beschaafde samenleving (zie verder Edwards 2004 en Dekker 
2002 en de daar vermelde literatuur).

Hoe dan ook: de civil society staat tegenover iets anders en ze is de pool van een 
tegenstelling. De civil society staat tegenover de onbeschaafde samenleving, of ze 
staat als maatschappelijke sfeer tegenover andere sferen, in ieder geval tegenover de 
staat en meestal ook tegenover de markt en het privé-leven; ze wordt bedreigd door 
bureaucratisering, commercialisering en toenemend egoïsme of zich verspreidende 
onverschilligheid. De internationale global civil society plaatst zich als vereniging van 
good guys en slachtoffers met een eensluidend gemeenschappelijk belang tegenover 
regeringen en bedrijfsleven. De nationale civil society stelt zichzelf tegenover een 
bedilzuchtige overheid en de wereld van het eigenbelang. In de onderbouwing van 
het huidige kabinetsbeleid, met name in notities over de ‘Andere overheid’ en de ‘Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning’, wordt die polarisering overgenomen. De civil 
society, dat zijn ‘de mensen zelf’. Soms moeten ze meer voor zichzelf gaan zorgen, 
met vrijwillige wederzijdse zorg als een variant die niet beter of slechter is dan zelf-
redzame individuen en commerciële initiatieven, soms worden ze opgeroepen vooral 
voor elkaar te zorgen en lijkt er sprake van een herleving van de ‘zorgzame samenle-
ving’. De civil society wordt erkend als tegenpool van de overheid en van egoïsme.

In beschouwingen over de civil society als maatschappelijke sfeer krijgen tegenstel-
lingen tussen groepen burgers doorgaans minder aandacht dan tegenstellingen van 
de civil society tot de overheid of de markt. De civil society zelf wordt dan gemak-
kelijk een vreedzaam domein waarin burgers zich spontaan en solidair richten op 
de behartiging van hun gemeenschappelijke belangen of in een gemoedelijke diver-
siteit en kleurig pluralisme met elkaar in gesprek gaan. Tegengestelde belangen en 
collectieve doelen worden positief gewaardeerd als stof voor een levendig publiek 
debat en niet of nauwelijks geproblematiseerd als manifestaties van maatschappe-
lijke tegenstellingen. Als probleem wordt wel gezien dat sommige groepen burgers 
niet of weinig meedoen of zich minder geciviliseerd gedragen – in ‘nimby’-groepen 
parasiteren op het collectief of zelfs haat prediken en criminele activiteiten onderne-
men – maar deze dark side van het vrijwillig initiatief kan met enige zelfdiscipline en 
corrigerend overheidsoptreden wel worden beheerst. Het probleem van te ongelijke 
uitkomsten ten gevolge van verschillen in hulpbronnen en vaardigheden voor vrijwil-
lige participatie en organisatievorming is substantiëler. Voor het garanderen van 
basisvoorwaarden blijft een overheid ook in de ogen van veel vrienden van de civil 
society nodig. Sommigen gaan een stap verder. Zo stelt Walzer (2002) dat vrijwillige 
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organisatie niet alleen in de regel bestaande verschillen zal bestendigen en verster-
ken, maar ook een reëel gevaar met zich brengt van sociale uitsluiting en onderdruk-
king. Juist een sterke civil society heeft een sterke overheid nodig om: 1) beschaafde 
relaties tussen groepen af te dwingen en conflicten te beslechten; 2) ongelijkheden 
tussen groepen te corrigeren en: 3) grenzen te stellen aan ongelijkheid binnen en 
veroorzaakt door organisaties, bijvoorbeeld bij te grote beperkingen van individuele 
vrijheden of ontoelaatbare discriminatie. Berger (1997) wijst op de noodzaak van 
ingrijpen door de overheid niet alleen bij een verharding van de belangenstrijd, maar 
ook bij een te sterke polarisatie bij normatieve conflicten.

Dit zijn evenwel eerder uitzonderlijke geluiden.1 Dominant in het denken over de 
civil society is het perspectief van interne harmonie, goede bedoelingen en weder-
zijds begrip, van een stilzwijgende accentuering van associatieve en discursieve 
aspecten van participatieprocessen tot het focussen op ‘substantive civility’ (Shils 
1997: 345) als het kenmerkende ethos van de civil society en op ‘sociaal kapitaal’ 
(Putnam en vele onderzoekers na hem) als de kenmerkende collectieve opbrengst van 
de activiteiten die er plaatsvinden. De consensus- en cohesiebias heeft ongetwijfeld 
bijgedragen aan de huidige politieke populariteit van de civil society, maar een veel-
belovend idee is ook politiek slechts beperkt houdbaar en sociaalwetenschappelijk 
is de eenzijdigheid hoe dan ook onbevredigend. Er is meer onderzoek gewenst naar 
ongelijkheid en tegenstellingen in de civil society.2

Wat moet worden verstaan onder maatschappelijke tegenstellingen en hoe 
verhouden deze zich tot sociale, economische, culturele en politieke ongelijkheid, 
spanningen en conflicten? Het belangrijkste onderscheid is wellicht dat men tegen-
stellingen kan zien als iets latents of structureels dat zich uitdrukt in ongelijkheid, 
voelbaar gemaakt in spanningen en zo nu en dan resulterend in conflicten, of juist 
omgekeerd als een resultaat daarvan: verscheidenheid die polariseert tot, ongelijk-
heden die samenvallen en cumuleren in, spanningen die oplopen en conflicten die 
zich verscherpen tot ze uitmonden in tegenstellingen. Elchardus (pp. 41 e.v.) com-
bineert beide: dat een verschil een tegenstelling wordt ófwel als de betrokkenen het 
als zodanig zien en zich overeenkomstig dat inzicht gaan organiseren, ófwel als 
het verschil ethisch of theoretisch zo wordt opgevat (een verschil wordt te bepalend 

1 Zie ook Reichardt (2004) die de gebrekkige aandacht voor macht en geweld aan de orde 
stelt. Als historische uitzondering moet zeker ook de Italiaanse communist Gramsci 
(1891-1937) worden genoemd (zie Fontana 2002). Voor hem was de civil society als sfeer 
van los van de staat staande maatschappelijke organisaties vooral het terrein waarin om de 
culturele hegemonie werd gestreden.

2 Overigens wordt dit ook onderkend door Putnam. Op basis van eerder werk is hij veel-
vuldig gekritiseerd vanwege het verwaarlozen van vraagstukken van macht en ongelijk-
heid, maar in zijn slotbijdrage aan een bundel over sociaal kapitaal in een aantal landen 
(Putnam 2002) brengt hij sociale ongelijkheid naar voren als het grote gemeenschappelijke 
probleem. Tegenstellingen staan centraal in het door de Stichting Synthesis gefinancierde 
onderzoeksprogramma ‘Civil society en nieuwe maatschappelijke tegenstellingen’ bij 
het instituut Globus van de Universiteit van Tilburg (zie http://www.tilburguniversity.nl/
globus/synthesis/).
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geacht voor levenskansen of er wordt veel verklarende waarde aan toegekend), ófwel 
omdat het zich maatschappelijk aan één kant van het verschil gaat manifesteren in 
gevoelens van onrechtvaardigheid, onvrede en onbehagen.

Maatschappelijke tegenstellingen hoeven niet tot uitdrukking te komen in tegen-
over elkaar staande groepen. Zo gaat het bij Andries van den Broek in hoofdstuk 7 
over tegenstellingen tussen de normen en waarden van de vrije tijd en die van andere 
sferen van het maatschappelijke leven en stelt Kees Schuyt in het volgende hoofdstuk 
dat maatschappelijke tegenstellingen ook altijd herkenbaar zijn als spanningen 
binnen individuen.

Met betrekking tot de civil society als maatschappelijke sfeer van vrijwillige asso-
ciaties zouden we kunnen onderscheiden tussen: 1) tegenstellingen die ongeorgani-
seerd blijven en publiekelijk nauwelijks of niet worden gethematiseerd (tot voor kort 
sekseverhoudingen, de verhouding tussen zorgarbeid en betaald werk); 2) tegenstel-
lingen waarvan één pool georganiseerd in de civil society op de voorgrond treedt 
en de andere pool een diffuus algemeen belang of een privé-aangelegenheid blijft 
(milieuorganisaties versus economie en consumptie?); 3) tegenstellingen die geor-
ganiseerd en manifest zijn in de civil society, maar problematisch blijven omdat één 
kant voortdurend dominant is en meer gevestigd en de andere marginaal blijft, en: 
4) tegenstellingen die hun loop hebben gevonden in een beschaafde belangenstrijd 
binnen de civil society, zelfregulerend en in beïnvloeding van de politiek. Binnen en 
buiten, boven en onder en links en rechts zijn er verschuivende tegenstellingen in 
het georganiseerde maatschappelijke middenveld: De oude verzuilde tegenstellin-
gen tussen christelijke stromingen onderling en met niet-confessionele stromingen 
leken in de afgelopen decennia soms over te gaan in een polariteit van confessioneel 
versus niet-confessioneel of van georganiseerde levensbeschouwingen versus de rest, 
en dreigen nu een vervolg te krijgen in de islam versus de rest. In de economie wordt 
de klassieke tegenstelling tussen werkgevers en werknemers overschaduwd door die 
van georganiseerd bedrijfsleven versus overheid, werkenden versus niet-werkenden, 
publieke en particuliere sector, of oude en nieuwe economie. Werd bij de oprichting 
van de stichting Synthesis in 1964 de politieke tegenstelling van links en rechts nog 
gezien als dé bedreiging van de cohesie in de samenleving (Synthesis 1994: 1), nu 
wordt eerder een dreigende tegenstelling ervaren tussen wie zich links of rechts 
betrokken voelt bij de officiële politiek en wie daarvan links noch rechts geen enkele 
fiducie in heeft (zie hoofdstuk 8). In deze bundel gaat het er nu om belangrijke tegen-
stellingen in en rondom de Nederlandse civil society en verschuivingen daarin te 
signaleren en te duiden. 

De bijdragen en opbrengsten van deze bundel
De bijdragen in deze bundel volgen de opzet van de conferentie die eraan ten grond-
slag lag: begonnen wordt met twee algemene sociologische beschouwingen van Kees 
Schuyt en Mark Elchardus. Min of meer als becommentariërende teksten daarbij 
bieden vervolgens Dirk Duijzer en Tineke van den Klinkenberg reflecties op de ont-
wikkeling van respectievelijk tegenstellingen in de agrarische sector en dus vooral 
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op het platteland en tegenstelling tussen en rondom etnische groepen en dus vooral 
in de (grote) stad.

Daarop volgen drie nadere verkenningen van tegenstellingen in de sfeer van 
de arbeid (Paul de Beer), de vrije tijd (Andries van den Broek) en de politiek (Paul 
Dekker). Noch voor de conferentie noch voor deze bundel is geprobeerd de auteurs 
vanuit een gemeenschappelijk begrip van de civil society of een eensluidende 
omschrijving van maatschappelijke tegenstellingen te laten starten. Des te opval-
lender en overtuigender zijn de overeenkomsten in gesignaleerde tegenstellingen en 
problemen en uitdagingen voor de civil society. Alvorens daar verder op in te gaan 
volgt eerst een korte samenvatting van de bijdragen. 

In het volgende hoofdstuk biedt Kees Schuyt een overzicht van verschuivingen van 
oude naar nieuwe maatschappelijke spanningen en tegenstellingen. Hij gaat vooral 
in op het zich-sterker-manifesteren van scheidslijnen tussen kleuren in plaats van 
klassen en tussen (fundamentalistisch) geloof en ongeloof in plaats van tussen gelo-
ven, op de verscherping van verschillen tussen wie wel en wie niet individueel met 
succes persoonlijke welvaart weet te verwerven, en op dreigende generatieconflicten 
ten gevolge van de veranderende herverdeling tussen jong en oud door de vergrijzing.

In hoofdstuk 3 start Mark Elchardus met de verschuivingen in de vormen van soci-
ale controle door de opkomst van wat hij eerder als de ‘symbolische samenleving’ 
heeft geduid: in de plaats van externe sturing van individueel gedrag door traditie, 
hiërarchie en schaarste treedt beïnvloeding van de denkbeelden en voorkeuren van 
de individuen door onderwijs, media en instellingen van vrijwillige participatie. 
Tegenstellingen en conflicten in de symbolische samenleving worden opgeroepen 
door verzet tegen de teloorgang van oude vormen, botsingen tussen oude en nieuwe 
vormen en door de nieuwe vormen zelf: er is strijd over de inhoud van de socialisatie, 
en beïnvloeding en bevolkingsgroepen gaan zich onderscheiden door verschillen 
in de wijze waarop mensen in contact komen met de socialiserende en beïnvloe-
dende instellingen. Wat het laatste aangaat, wordt in het hoofdstuk met veel enquê-
temateriaal getoond dat verschillen in opleiding, mediagebruik en participatie 
samenhangen met verschillen in onbehagen (negatieve toekomstverwachtingen, 
onveiligheidsgevoelens, anomie) en dat ze dat sterker doen voor jongeren dan voor 
ouderen. Daarmee kondigt zich een maatschappelijke breuklijn aan tussen enerzijds 
maatschappelijk en politiek betrokken hooggeschoolden en anderzijds een laagge-
schoolde ongeorganiseerde massa met een voorkeur voor commerciële media en een 
grote vatbaarheid voor populisme.

Dirk Duijzer schetst in hoofdstuk 4 het verdwijnen van de tegenstelling tussen 
stad en platteland; beide zijn opgegaan in een ‘gemengd landschap dat gekenmerkt 
wordt door grote multifunctionaliteit en mobiliteit’. Maatschappelijke tegenstellin-
gen rondom agrarische belangen worden ook minder tastbaar. In de media treden 
kleine, maar actieve achterhoedes binnen de agrarische sector nog wel eens op de 
voorgrond, maar het einde van de strijd van coalities van organisaties voor landbouw 
óf voor milieu is in zicht. Daarvoor in de plaats komen lastige tweeslachtigheden 
zoals die van de waarden van de burger en het gedrag van de consument of van het 
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streven naar liberalisering en naar nieuwe waarden in het overheidsbeleid.
In hoofdstuk 5 staat de meest besproken maatschappelijke tegenstelling van de 

afgelopen jaren en maanden centraal, namelijk de verscherping van spanningen 
tussen allochtonen en autochtonen, meer in het bijzonder moslims en niet-moslims. 
Tineke van den Klinkenberg gaat hier in op verschillende factoren achter het autoch-
tone onbehagen en probeert daarbij reële ergernissen en de fricties van cultuurver-
schillen te onderscheiden van de misverstanden en overdrijvingen die bijdragen aan 
verharding van de relaties. Het fundamentalisme is van beperkte betekenis in de 
moslimbevolking in ons land en er vinden belangrijke processen van secularisatie en 
verticale mobiliteit plaats. Onderkenning van dergelijke ontwikkelingen kan bijdra-
gen aan verbetering van de huidige atmosfeer van verkramping en polarisatie.

Op basis van diverse grootschalige bevolkingsenquêtes brengt Paul de Beer in 
hoofdstuk 6 de presentie van categorieën werkenden en niet-werkenden in de Neder-
landse civil society in beeld. Vergelijking van de sociale en politieke participatie 
tussen 1975 en 2000 toont een opvallende afname van activiteit bij de werkenden en 
de studerenden. Nadere analyse maakt aannemelijk dat dit bij de werkenden geen 
effect is van toenemende drukte van het betaalde werk, de zorgarbeid en combina-
ties daarvan, maar veeleer een kwestie is van generationele vervanging: de vooroor-
logse generatie is met pensioen gegaan en wordt op de arbeidsmarkt vervangen door 
sociaal en politiek minder actieve geboortecohorten. In dit perspectief is de huidige 
taakverdeling tussen economisch actieve jongeren en anderszins actieve ouderen 
slechts een tijdelijk fenomeen en ziet het er op langere termijn somber uit voor de 
civil society. 

In hoofdstuk 7 over de vrijetijdsethiek onderscheidt Andries van den Broek twee 
typen tegenstellingen: tegenstellingen binnen het domein van de vrije tijd en tegen-
stellingen tussen de handelingslogica en normen van dit domein en die van andere 
domeinen van het maatschappelijke leven. De vrije tijd is steeds belangrijker gewor-
den voor de identiteit van mensen terwijl de politieke en levensbeschouwelijke orde-
ning ervan door overheid en zuilen sterk is verminderd. De min of meer kuddeachtig 
door individuen gekozen vrijetijdsbesteding kan bijdragen aan sociale en culturele 
fragmentatie en spanningen. Daarnaast lijkt de tegenstelling tussen commerciële 
voorkeuren van het publiek en publieke voorkeuren van de politiek eigen aan het 
vrijetijdsdomein. Het belangrijker-worden van het domein zou daarbuiten tegenstel-
lingen kunnen genereren vanwege de strijdigheid van zijn centrale waarden met de 
principes van andere domeinen, bijvoorbeeld door het oprukken van consumentisme 
en hedonisme in sferen waar het om prestatie en toewijding ging. Opvallend is 
echter dat er over vrijetijdswaarden nauwelijks iets bekend is. Verkennend onderzoek 
van de auteur relativeert de strijdigheid van de vrijetijdswaarden met de verlangens 
van een levendige civil society, maar het geeft wel aanwijzingen voor een afnemend 
vrijwillig engagement in de toekomst. 

In hoofdstuk 8 gaat Paul Dekker tot slot op zoek naar nieuwe politieke tegenstel-
lingen in de bevolking. Enquêtemateriaal geeft weinig aanleiding om te veronder-
stellen dat de ideologische polariteiten nu heel anders zijn dan dertig jaar geleden. 
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Ook in de politieke betrokkenheid en de waardering van de (Haagse) politiek zijn 
geen nieuwe tegenstellingen te ontdekken in de zin van verschillen op nieuwe com-
binaties van houdingen. Door combinatie van inhoudelijke politieke opvattingen en 
houdingen tegenover de politiek kan wel een verscherpende sociale tegenstelling 
zichtbaar worden gemaakt: tussen 1975 en 2002 zijn laagopgeleiden zich sterker van 
hoogopgeleiden gaan onderscheiden door een combinatie van geringe betrokken-
heid bij en waardering voor de politiek en autoritaire opvattingen. En verdere analyse 
van politieke niet-betrokkenheid in het begin van deze eeuw leert dat die minder 
voorkomt naarmate meer in de civil society wordt geparticipeerd, maar lageropgelei-
den hebben er niet meer voordeel van en het laat de onderwijsverschillen onverlet.

Tot zover een overzicht van de hoofdstukken. De civil society komt er in verschil-
lende betekenissen en meer en minder expliciet in voor, van het perspectief van een 
beschaafde samenleving (Kees Schuyt, Tineke van den Klinkenberg en Dirk Duijzer) 
via indicatoren voor maatschappelijke participatie en betrokkenheid (Mark Elchar-
dus) tot specifieke aandacht voor verenigingen en vrijwilligerswerk in de laatste drie 
hoofdstukken. Hier is Paul de Beer eigenlijk vooral geïnteresseerd in altruïstische 
vrijwillige inzet met een publiek karakter, maar dwingen de data hem tot een rui-
mere meting. Dat geldt in mindere mate ook voor Andries van den Broek, die het 
liefst zou kijken naar activiteiten waarin gemeenschapszin en burgerdeugden tot 
uitdrukking komen. Paul Dekker gaat het niet om doelstellingen en drijfveren, maar 
om mogelijke effecten van deelname aan vrijwillige associaties als zodanig op poli-
tieke houdingen.

Zoals al aangeduid, zijn de onderzochte tegenstellingen heel divers. Er komen 
echter wel een paar zaken in diverse bijdragen terug. De drie belangrijkste zijn 
samen te vatten met de trefwoorden: generaties, onzekerheid en onbehagen.

Generaties. Bij Kees Schuyt komt de tegenstelling tussen jong en oud aan de orde, 
bij anderen gaat het om generaties. De cijfers van Paul de Beer geven aanleiding tot 
zorgen over een feitelijke afname in sociale en politieke participatie in de jongere 
generaties en Andries van den Broek voegt daar sombere toekomstverwachtin-
gen aan toe. Bij Mark Elchardus worden generatieverschillen gerelateerd aan een 
verschuiving van de mechanismen van sociale controle. Onderwijsverschillen zijn 
daardoor in de jongste generatie belangrijker dan in de oudere. Opeenvolgende 
generaties onderscheiden zich niet in de laatste plaats ook door een stijgend gemid-
deld opleidingsniveau. Een hoger opleidingsniveau blijkt in onderzoek telkens weer 
samen te gaan met meer sociale en politieke betrokkenheid, maar die momentop-
namen staan dwars op de door Paul de Beer en Andries van den Broek gesignaleerde 
en verwachte daling tussen de generaties. Daar zullen andere zaken dan onderwijs 
een rol bij spelen, maar het is zeker ook gewenst om te kijken naar de mogelijk 
veranderende rol van onderwijs. Wordt de stimulans voor participatie minder? Gaat 
het mogelijk minder om de stimulering dan om de verdeling van kansen op partici-
patie, en dus om de selectie van participanten? Dat vraagt om extra aandacht voor de 
slechte positie van jong-zijn en toch slecht opgeleid (zie ook hoofdstuk 8). 
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3 Individualisme als ideologie van individuele verantwoordelijkheid wordt hier onder-
scheiden van individualisering als een toenemende individuele vrijheid en diversiteit. 
Mark Elchardus heeft het over ‘detraditionalisering, maar geen individualisering’ 
(p. 34) omdat de individuen in hun keuzen thans wel anders maar niet minder collectief 
zouden worden aangestuurd. Andries van den Broek signaleert wel individualisering 
als een toename van de feitelijke vrijheid: er wordt gekozen, ook al kiest men het-
zelfde. Kees Schuyt spreekt van ‘massa-individualisering’: individuen kiezen massaal 
dezelfde soort goederen, die echter een individueel stempel behouden. Zie ook eerdere 
publicaties van Synthesis, waarin individualisering naar voren kwam als probleem van 
de ‘calculerende burger’ (1994) en als neutraal of zelfs positief te waarderen verschijnsel 
van ‘ontkuddelijking’ (2003).

Onzekerheid. Onzekerheid over de omgangsvormen tussen gevestigden en nieuw-
komers in een multiculturele samenleving komt in deze bundel op enkele plekken 
aan de orde en is momenteel een belangrijke kwestie in de publieke opinie. Er werd 
eerder een hele publicatie van Synthesis (1996) aan gewijd. Meer dan toen wordt 
nu het gevaar van levensbeschouwelijke polarisatie aan de orde gesteld ten gevolge 
van het willen-vermijden van onzekerheden door toevlucht te zoeken bij leerstel-
ligheden. Dat gebeurt niet alleen aan de kant van nieuwkomers die vasthouden aan 
een traditionele beleving. Er dreigt een polarisatie van fundamentalistisch geloof 
versus verabsoluteerd ongeloof. Zo heeft Kees Schuyt het over ‘fundamentalistische 
ongelovigen’ (p. 26), schrijft Mark Elchardus over de ‘naturalisering van de moderne 
waarden’ (p. 35) en stelt Tineke van den Klinkenberg autochtone arrogantie en afne-
mende tolerantie aan de orde (p. 66).

Onbehagen. Tineke van den Klinkenberg heeft het over een in brede lagen aanwe-
zig onbehagen als omgeving van verkramping, verharding en polarisatie. Bij Paul 
Dekker wordt met verschillende woorden een tegenstelling geschetst tussen burgers 
met politiek onbehagen en burgers die politiek goed geïntegreerd zijn. Uitgebrei-
der komt onbehagen aan de orde bij Mark Elchardus. Het is bij hem (p. 44 e.v.) de 
minkant van verschillen in het zich-meer-of-minder-opgenomen-voelen in de samen-
leving, van feitelijke kansen op participatie of burgerschap en van gevoelens van 
betrokkenheid. In de symbolische samenleving zal het onbehagen volgens Elchar-
dus vooral worden omgezet in economische eisen om individuele wensen beter te 
kunnen bevredigen. Het zal verder eerder leiden tot steun voor populisten die sociaal 
en politiek wantrouwen cultiveren dan in steun voor democratisering en strijd voor 
collectieve verheffing. Het onbehagen gaat gepaard met een hard individualisme.3 

Met het gebruik van de term onbehagen zijn we ver verwijderd geraakt van ideeën 
over maatschappelijke tegenstellingen als relaties tussen contraire groepen, belan-
gen en idealen, die in principe gelijkwaardig zijn en elkaar bestrijden of beconcur-
reren. Bij onbehagen is er eerder het beeld van centrum en periferie, integratie en 
marginalisering of in- en uitsluiting. Tot schrik van de gevestigden kan de geprivati-
seerde en gefragmenteerde marge incidenteel tot een tegenstelling worden gemobi-
liseerd, maar meestal is het onbehagen weinig tastbaar.

In de lijn van eerdere publicaties van de stichting Synthesis (1994, 1996 en 2003) 
moet tot slot de vraag worden opgeworpen in hoeverre de civil society mogelijkheden 

Maatschappelijke tegenstellingen.indd 14-03-2005, 22:2919



20 Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society 21Inleiding

biedt voor de overwinning of demping van maatschappelijke tegenstellingen. In het 
begin van dit hoofdstuk werd een onderscheid gemaakt tussen de civil society als 
ideaal en als deel van de maatschappij. Als ideaal dat gekenmerkt wordt door bur-
gers die zich weten te beperken bij het najagen van het eigenbelang en zoeken naar 
insluiting van andere belangen en verbreding van collectieve belangen, dient de civil 
society haast per definitie de synthese (Shils 1997; Dekker 2002: 44-45). Het pleidooi 
van Kees Schuyt voor meer terughoudendheid en minder heethoofdigheid gaat in die 
richting. Als deel van de maatschappij waarin vrijwillige associaties dominant zijn, 
heeft de civil society niet zo’n ondubbelzinnig positieve bijdrage. Er worden maat-
schappelijke tegenstellingen georganiseerd en verwerkt. Dat kan goed gebeuren en 
dat kan slecht gebeuren, het laatste niet alleen omdat tegenstellingen te zeer worden 
aangescherpt en verharden, maar ook omdat ze worden weggemoffeld of voortijdig 
opgelost worden geacht. Het zal niet meevallen om in termen van goed en slecht in 
het algemeen, voor brede terreinen en langere termijn, civil societies te onderschei-
den, laat staan om aan te geven onder welke voorwaarden verbetering mogelijk is.

Op basis van de verkenningen in deze bundel kan wel worden vermoed dat de 
grote opgave voor de Nederlands civil society de komende jaren zal zijn om het onge-
organiseerde onbehagen beter te integreren. De georganiseerde belangen redden 
het waarschijnlijk wel met elkaar (zie de bijdrage van Dirk Duijzer) en voor concrete 
groepsbelangen die zichzelf niet organiseren, mag meestal wel worden vertrouwd op 
het optreden van ‘zaakwaarnemers’ (Köbben 1983). Wat dreigt, is de verharding van 
het onderscheid tussen enerzijds burgers die maatschappelijk en politiek betrokken 
zijn, daartoe uitgerust door onderwijs, ondersteund door betaald werk en geoefend 
door participatie in de civil society, en anderzijds buitenstaanders die door milieu, 
opleiding en arbeidsmarkt niet worden gestimuleerd en afwezig zijn in de civil soci-
ety of daarvan slechts deel uitmaken via organisaties die gespecialiseerd zijn in het 
bieden van ontspanning of in belangenbehartiging op basis van delegatie.4 Mogelijk 
kan aan de rand van de civil society de ontwikkeling van participatievormen rondom 
het bestuur van publieke voorzieningen hier nieuwe integratiemogelijkheden bieden 
(zie hoofdstuk 8). Wellicht kan ook conflictbeslechting door ‘mediation’ (Kees 
Schuyt; zie ook Berger 1997) verder ontwikkeld worden in vormen die betrokkenheid 
van buitenstaanders uitlokt.

4 In dit verband vragen organisatorische veranderingen in de civil society aandacht: 
leiden verschuiving van multifunctionele ‘face-to-face’- naar gespecialiseerde ‘mailing-
list’-organisaties tot een nieuwe tegenstelling tussen mensen die goed in staat zijn om 
via papieren lidmaatschap en media sociaal en politiek betrokken te zijn en mensen die 
daartoe minder of niet in staat zijn? Zie het in een eerdere voetnoot  genoemde Synthe-
sisonderzoeksprogramma. 

Maatschappelijke tegenstellingen.indd 14-03-2005, 22:2920



20 Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society 21Inleiding

Literatuur
Berger, P.L. (1997). Allgemeine Betrachungen über normative Konflikte und ihre Vermitt-

lung. In: P.L. Berger (red.), Die Grenzen der Gemeinschaft. Gütersloh: Verlag Bertelsmann 
Stiftung (581-614).

Dekker, P. (2002). De oplossing van de civil society. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau 
(oratie Katholieke Universiteit Brabant).

Edwards, M. (2004). Civil society. Cambridge (uk): Polity Press.
Fontana, B. (2002). Gramsci on politics and state. Journal of Classical Sociology 2/2: 157-178.
Köbben, A.J.F. (1983). De zaakwaarnemer. Deventer: Van Loghum Slaterus (oratie Erasmus 

Universiteit Rotterdam).
Putnam, R.D. (2002). Conclusion. In: R.D. Putnam (red.), Democracies in flux. Cambridge 

(MA): Oxford University Press (393-416).
Reichardt, S. (2004). Gewalt und Zivilität im Wandel. In: D. Gosewinkel et al. (red.), Zivilge-

sellschaft – national und transnational. Berlijn: Edition Sigma (61-81).
Shils, E. (1997). The virtue of civility. Indianapolis: Liberty Fund.
Synthesis (1994). Rechten en plichten van de burger: naar een nieuwe synthese. Driebergen: Stich-

ting Synthesis.
Synthesis (1996). De multiculturele samenleving: smeltkroes of kruitvat? Driebergen: Stichting 

Synthesis.
Synthesis (2003). Geen ik zonder wij; over individualisering en sociale verbanden. Driebergen: 

Stichting Synthesis.
Walzer, M. (2002). Equality and civil society. In: S. Chambers en W. Kymlicka (red.), Alter-

native conceptions of civil society. Princeton: Princeton University Press (34-49).

Maatschappelijke tegenstellingen.indd 14-03-2005, 22:2921



22 Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society 23Oude en nieuwe maatschappelijke tegenstellingen

2 Oude en nieuwe maatschappelijke tegenstellingen

Kees Schuyt

Inleiding
Maatschappelijke veranderingen kunnen structureel en cultureel van aard zijn. Bij 
structurele veranderingen denkt men aan verschuivingen tussen en binnen bevol-
kingssegmenten (bijvoorbeeld tussen klassen en standen, tussen rijk en arm, tussen 
en binnen beroepsgroepen of ruimer in de arbeidsverhoudingen). Bij culturele veran-
deringen denkt men aan verschuivingen binnen en tussen religies of levensbeschou-
welijke opvattingen, tussen en binnen maatschappelijke sectoren (bijvoorbeeld van 
economie naar ecologie) en tussen mannen en vrouwen.

Al deze verschuivingen brengen maatschappelijke spanningen en maatschap-
pelijke conflicten met zich mee. Voor een deel bestaan deze conflicten juist uit 
het niet-harmonisch-samengaan van de oude met de nieuwe verhoudingen. Oude 
verhoudingen blijven nog bestaan en blijven hun werkzaamheid behouden, terwijl 
de structurele en culturele verschuivingen reeds de nieuwe verhoudingen laten zien 
en uittesten. Wat ik ooit ‘schuivende panelen’ genoemd heb, is precies dit over elkaar 
heen schuiven van oude structuren, huidige mengvormen en toekomstige beelden 
van de al of niet gewenste verhoudingen.

Sociale spanningen liggen diep in de samenleving verborgen, in de horizontale 
en verticale verhoudingen tussen groepen en bevolkingssegmenten. Ze kunnen in 
openlijke conflicten tot uitdrukking komen, maar niemand kan precies voorspellen 
hoe en wanneer deze spanningen openlijke conflicten worden, noch kan de grootte 
van de schok of het conflict voorspeld worden. Kleine aanleidingen kunnen grote 
conflicten teweegbrengen en grote spanningen kunnen langdurig geaccomodeerd 
worden. Wel kan men de spanningen aanwijzen zoals men brandhaarden in de 
wereld kan aanwijzen, of breuklijnen in het aardoppervlak. Ik zal in deze bijdrage 
derhalve vijf verschillende spanningen benoemen, daarbij lettend op de veranderin-
gen die gaande zijn, met daaraan vastgeknoopt de vraag op welke wijze onze samen-
leving in staat is tot voldoende conflicthantering, dat wil zeggen: zodanig omgaat 
met conflicten dat zij (of onderdelen daarvan) geen verdere destructieve gevolgen 
ondervindt/ondervinden van de onvermijdelijk optredende conflicten.

Conflicten als zodanig zijn niet schadelijk voor sociale cohesie. Als conflicten 
op een adequate manier worden beslecht, kan dit de sociale cohesie zelfs ten goede 
komen (Kriesberg 2003). Slechts het niet, niet tijdig en inadequaat beslechten van 
conflicten, leiden tot verzwakking van sociale cohesie.

Oude tegenstellingen
Zijn etnische spanningen in onze samenleving toegenomen, met name na 11 septem-
ber 2001? Ik wil mij beperken tot het eigen land, maar moet meteen opmerken dat 
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alle maatschappelijke veranderingen die hieronder worden behandeld, onder invloed 
staan van mondialisering van de economie (productie- en consumptieverhoudingen, 
arbeidsmigratie, loonstelsels, arbeidsverhoudingen) en tegelijkertijd van de mondia-
lisering van de cultuur (transculturele overdrachten, uitwisselingen en beïnvloeding 
van levensstijlen). Een land (natiestaat) kan niet de economische mondialisering 
propageren of toelaten en tegelijkertijd proberen processen van interculturalisatie en 
de vorming van een multiculturele samenleving tegenhouden. De verhouding tussen 
de meerderheid van een bevolking en minderheden kan niet dezelfde blijven als 
vroeger, omdat in die verhouding tussen meerderheid en minderheid transculturele 
veranderingen al een rol spelen.

Mijn centrale these in deze bijdrage is dat spanningen in de samenleving als 
geheel ook altijd spanningen zijn binnen elke persoon afzonderlijk en in het per-
soonlijke gedrag zichtbaar worden (of zichtbaar zijn te maken); dat daarnaast de 
spanningen zich tegelijk uiten in organisaties en organisatievormen. Het maat-
schappelijke en het persoonlijke lopen parallel. Spanningen zijn meestal terug te 
voeren tot verschillende keuzen voor bepaalde fundamentele waarden. Het kiezen 
tussen dergelijke waarden gaat iedereen moeilijk af (vandaar de spanningen, gevoeld 
binnen één persoon).

In de sociologie worden traditioneel de scheidslijnen binnen een samenleving 
benaderd met enkele centrale begrippen. De samenleving werd conceptueel uit-
eengelegd in segmenten, langs lijnen van klassen (rijk – arm), van godsdienst 
(katholieken – protestanten), van etnische herkomst (autochtoon – allochtoon), van 
sekse (man – vrouw) en van regio’s (stad – platteland, west – rest ). Soms hebben 
deze scheidslijnen tussen groepen geleid tot botsingen en conflicten, maar zoals 
de geschiedenis leert, zijn dergelijke tegenstellingen even vaak tot rust gekomen en 
gepacificeerd: 

§ van klassenstrijd naar arbeidsvoorwaardenoverleg; 

§ van schoolstrijd naar onderwijsachterstandensubsidiebeleid;

§ van koloniale hegemonie naar minderhedenvertegenwoordigingen; en

§ van emancipatiestrijd naar voorrangsbeleid.

Ik constateer dat de spanningen tussen regio’s en tussen de traditionele religies zijn 
afgenomen, alsmede de spanningen tussen rijk en arm (ondanks de recent gecon-
stateerde vergroting van inkomensverschillen, na een lange periode van gestage 
verkleining van inkomensverschillen). De spanningen tussen etnische groepen daar-
entegen zijn toegenomen. De klassenverschillen worden door de versplintering van 
de arbeidssferen en door de gestaag gestegen welvaart geaccommodeerd, hoewel ze 
nooit geheel verdwenen zijn, zoals de cijfers over onderwijsdeelname nog steeds laten 
zien. De gevolgen van langdurige werkloosheid op de levenskansen van kinderen zijn 
nog steeds zichtbaar. Aan de beide extreme uiteinden van de inkomensladder zien we 
nog steeds grote structurele en culturele verschillen, samen te vatten als verschillen in 
levenskansen. Het brede midden, waar thans ongeveer 90% van de bevolking zich toe 
rekent, vertoont opvallende verschillen in levensstijl en levensopvattingen. 
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Toch zijn deze maatschappelijke verschillen niet meer de grote brandhaarden van 
volkswoede en volksopstanden. Ook de regionale verschillen zijn geaccommodeerd 
(maar geenszins verdwenen), terwijl plaatselijke verschillen – in de jaren vijftig een 
belangrijke scheidslijn – slechts onder specifieke voorwaarden tot conflicten leiden, 
zoals plotseling territoriale instincten zich kunnen manifesteren naar aanleiding 
van gemeentelijke herindelingsplannen (regio den Haag, Helmond en Eindhoven).

Deze oude scheidslijnen maken echter plaats voor nieuwe, onder invloed van de 
structurele en culturele veranderingen van de laatste vijfentwintig jaar van de vorige 
eeuw (1975-2000). De veranderingen in dit laatste kwart hebben, naar mijn mening, 
een fundamentelere invloed uitgeoefend op onze samenleving dan de veranderingen 
in de daaraan voorafgaande gouden kwarteeuw (1950-1975), hoewel nog steeds veel 
veranderingen, vooral de negatief beoordeelde, op het conto van ‘de jaren zestig’ 
worden geschreven. De veranderingen die later dan de jaren zestig hebben plaats-
gevonden, zoals de massaconsumptie en massa-individualisering als gevolg van de 
stijgende welvaart en de groeiende instroom van immigranten sinds ongeveer 1975, 
hebben de Nederlandse samenleving ná 1985 een drastisch ander aanzicht gegeven.

Op basis van deze drastische veranderingen sinds 1975 wil ik achtereenvolgens 
kort vier nieuwe maatschappelijke tendensen beschrijven en daaruit resulterende 
tegenstellingen formuleren. Ze komen niet in de plaats van oude tegenstellingen, 
maar dringen zich nu meer aan de aandacht op.

Van klasse naar kleur (en terug)
Het lijkt er vaak op dat spanningen tussen sociale klassen in onze samenleving zijn 
vervangen door etnische spanningen. Die zijn meer en meer onder de aandacht geko-
men, niet alleen vanwege de aanslagen van 11 september 2001. Als aanwijzingen voor 
dergelijke spanningen noem ik enkele in de openbaarheid gekomen verschijnselen 
(met kort commentaar), die zich de afgelopen jaren successievelijk hebben afge-
speeld in onze Nederlandse samenleving.

De uitgesproken homohaat van imams
Natuurlijk waren de traditionele, niet-postmoderne opvattingen over homoseksu-
aliteit in islamitische kringen altijd al aanwezig, maar door de officiële uitspraken 
van imams, in 2001, hebben die een symboolwaarde gekregen. Hier ligt aan sociale 
spanningen een waardenconflict ten grondslag: men wil aan de moderne samenle-
ving (economisch) deelnemen, maar niet alle waarden die bij die moderne samen-
leving horen, aanvaarden of overnemen. Dit waardenconflict gaat om de erkenning 
van de rechten van ieder mens, voor de een het recht op een vrije religieuze opvatting, 
voor de andere het recht op een eigen seksuele voorkeur. Het conflict is daarmee 
fundamenteel en dus niet gemakkelijk te verzoenen. Wel echter accommodeerbaar 
in de zin dat de religieuze opvatting naar de privé-sfeer kan worden verwezen en dat 
met de seksuele voorkeuren in de openbare sfeer prudent wordt omgegaan. Niet-
temin zal modernisering van godsdienstige opvattingen van islamgelovigen over 
(homo)seksualiteit voor de toekomst hier noodzakelijk zijn. Dit geldt evenzeer voor 
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moderne waarden als juridische én culturele gelijkberechtiging van man en vrouw, 
het tegengaan van uithuwelijkingspraktijken en (huiselijk) geweld jegens vrouwen 
en kinderen. Een toename van welvaart, die bijvoorbeeld in de vorm van het bezit van 
eigen huis en auto een grotere deelname aan het gewone sociale verkeer mogelijk 
maakt, kan sneller de traditionele opvattingen doen veranderen dan blijvende religi-
euze twistgesprekken.

Spanningen onder taxichauffeurs in Amsterdam en Rotterdam
Tussen nieuwkomers en gevestigden onder taxichauffeurs bestaan veel spanningen, 
die in 2002 naar de oppervlakte kwamen. Er is een mengeling van vooroordeel en 
feitelijk juiste beweringen over de stratenkennis en andere praktijken van nieuwko-
mers, onder wie veel gekleurde immigranten. Toch is de economische positie hier 
centraal: als de handel slecht is – onder andere vanwege de toevloed van nieuwe 
rijders – komen verborgen spanningen aan de oppervlak en breken er conflicten 
uit. Deze verhoogde spanningen zijn echter niet gekomen vanwege 11 september of 
religieus fundamentalisme, maar vanuit een bijna religieus aandoend geloof in vrije 
marktwerking. Dogmatisch overheidsbeleid als oorzaak van etnische spanningen. 

Etnische spanningen in stadsbuurten 
In 2002 en 2003 deden zich spanningen voor in verschillende oude stadwijken in de 
grote steden van ons land (bijvoorbeeld in Overtoomse Veld en bij het Mercatorplein 
in Amsterdam, in de Spaarndammerbuurt, eveneens in Amsterdam en in Delfs-
haven, Spangen en het Nieuwe Westen in Rotterdam. Meestal betrof het ergerlijke 
en/of criminele gedragingen van jonge inwoners van die wijken, die op een of andere 
manier voor opschudding zorgden. In 2004 kreeg een conflict tussen oude bewo-
ners en jonge Marokkanen in de Diamantbuurt in Amsterdam eveneens landelijke 
bekendheid.

We weten niet goed wat we met de half- of niet-opgeleide jongeren van Marok-
kaanse en Antilliaanse herkomst moeten doen. De sociale controle in eigen groep 
is gering, de sociale controle van de wijdere samenleving is sterk verminderd en 
vooral abstract van aard (voornamelijk berustend op formele negatieve sancties). De 
jongeren nemen bezit van een vrije zone, van de publieke ruimte – soms, zomers, 
is dat een zwembad – en tonen in die ruimte ook een vrije zone van onbeheerst en 
crimineel gedrag. Hierin toont zich een structureel zwakke plek van de multicultu-
rele samenleving. De criminaliteit van immigrantenjongeren, steeds vaker gepaard 
gaande met crimineel geweld, vormt een ware spanningshaard, mede gelet op de 
tegenreactie (backlash) van de rest van de burgers in de buurt, van bestuur, politie 
en politiek. Een goede oplossing heeft zich nog niet aangediend, maar theoretisch 
zal die gevonden moeten worden in een sterke formulering van een eigentijdse en 
effectieve formele én informele sociale controle, in eigen en wijdere kring, gepaard 
gaande aan de definiëring van deze gedragsproblemen, niet in termen van kleur en 
cultuur, maar in termen van klasse: het gaat om kansarme roepen, die vergelijkbaar 
zijn met de vroegere arbeidersjeugd in De Pijp en de Jordaan.
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De spanningen tussen deze bevolkingsgroepen laten zich beter analyseren als 
tegenstellingen tussen sociale klassen dan als tegenstelling tussen cultureel ver-
schillende groepen. De groepen verschillen natuurlijk óók cultureel, maar daarbij 
is de combinatie van lage, ongeschoolde klasse, de niet-blanke huidskleur, die vaak 
tot discriminatie en hier al of niet op gebaseerde discriminatiegevoelens aanleiding 
geeft, én de plattelandsachtergrond van de immigranten, een sterkere determinant 
dan de cultuur alleen. Onderwijs is hier een sleutelfactor, waarbij het spreken over 
witte en zwarte scholen in plaats van de oude klompenschool voor arbeiderskinderen 
(een klassenfactor) versluierend werkt (Dronkers en Meijnen 1997). Het gaat niet zo 
zeer om ‘wit’ versus ‘zwart’, maar om de nog steeds niet goed door de Nederlandse 
cultuur geaccommodeerde huidskleurverschillen. De somatische aspecten van de 
spanningen tussen bevolkingsgroepen worden noch erkend, noch voldoende onder-
zocht.

Ten slotte zijn de spanningen tussen bevolkingsgroepen ook spanningen binnen 
de persoon zelf. Het gaat om de angst voor de ander: de homohaat is ook angst voor 
de vreemde ander, de etnische angst is ook de angst voor het onbekende. Filosofen 
bezien etnische tegenstellingen meestal vanuit een filosofie van de Ander (met een 
hoofdletter), maar men komt die andere tegenwoordig elke dag op straat tegen. De 
vraag wordt dus hoe de angsten en maatschappelijke tegenstellingen te overwinnen 
zijn, niet in de filosofische theorie, maar in de sociologische praktijk van alledag.

Van geloof naar ongeloof (en terug)
In de periode tussen 1965 en 1975 heeft de Nederlandse bevolking in een – historisch 
gezien – zeer snel tempo en in een unieke omvang de kerk en kerkelijke organisa-
ties verlaten. Met name ging het persoonlijke godsgeloof, dat wil zeggen het geloof 
in een persoonlijke god, die ingrijpt in iemands leven, verloren (Schuyt en Taverne 
2000). Daarvoor is weinig anders in de plaats getreden dan een vaag deïsme of een 
niet sterk beleefd agnosticisme. De stille uittocht uit de christelijke kerken, die zich 
ook in de decennia na 1975 nog voortzette, heeft weinig voeding gegeven aan maat-
schappelijke spanningen. Integendeel oude, en vaak felle tegenstellingen, verdwenen 
er juist door of beperken zich nu nog slechts tot enkele dorpen op de Veluwe. De ver-
zuiling hield op te bestaan in vele maatschappelijke sectoren, met uitzondering van 
het onderwijs en in mindere mate de gezondheidszorg. Nederland werd aan de hei-
denen overgeleverd. Slechts de gereformeerden handhaafden zich als kleine gelovige 
groep met een sterk persoonlijk godsbeeld.

Door de komst van de islam, die qua omvang nu de tweede godsdienst is gewor-
den, is er echter een nieuwe tegenstelling gegroeid. Niet alleen een tussen gelovigen 
en ongelovigen, maar vooral tussen die gelovigen die een persoonlijk en zij die een 
onpersoonlijk godsbeeld hebben. Moslims geloven dat Allah het persoonlijke leven 
bestiert en leidt. Als Allah het wil, gebeurt het. Er gebeurt alleen iets als Allah het 
wil. Deze bovennatuurlijke rechtvaardiging voor gedrag is voor vele modernisten en 
evenzeer voor vele moderne christelijke gelovigen onbegrijpelijk en leidt tot misver-
standen.
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Door de terreuraanslagen van fundamentalistische moslims, die sinds de reli-
gieus gemotiveerde moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 ook Nederland 
heeft bereikt, is er een nieuwe godsdienstoorlog ontbrand, die alle trekken vertoont 
van de godsdienstoorlogen uit de bloedige zestiende en in mindere mate uit de 
langzaam tot bezinning komende zeventiende eeuw. Nu mengen zich echter ook 
atheïsten in de strijd, die zich beroepen op de Verlichting. Enkele spraakmakende 
vertegenwoordigers (Fortuijn in 2002, Cliteur en Hirsi Ali in 2003) verkondigden in 
het openbaar de mening dat de islam een achterlijke cultuur vertegenwoordigt en een 
gevaarlijke, want gewelddadige en onderdrukkende godsdienst vormt. De tegenstel-
lingen worden nu minder ervaren tussen moslims en christenen, als wel tussen gelo-
vigen (moslims én christenen) en niet-gelovigen. Sinds de filosoof Herman Philipse 
in een Atheïstisch manifest (Philipse 2004) wetenschappelijk bewezen heeft dat God 
niet bestaat, lijkt elk zuchtje religiositeit in de moderne samenleving bij deze ver-
lichte denkers en publicisten verdacht geworden. Zowel de scholen op moslimgrond-
slag als de bijzondere scholen op christelijke basis worden afgewezen als in strijd 
met de ‘fundamentele’ scheiding van kerk en staat. Men redeneert van gevolg naar 
oorzaak: omdat de resultaten van integratie negatief beïnvloed zouden worden door 
bijzonder onderwijs op islamitische grondslag, moet de gelijkberechtiging in finan-
ciering van bijzondere en openbare scholen worden afgewezen. Dat de scheiding van 
kerk en staat in Nederland nooit absoluut is geweest (subsidiëring van kerkenbouw, 
financiering van bijzonder onderwijs, subsidie aan wetenschappelijke bureaus van 
christelijke politieke partijen en volledige financiering van priesteropleidingen en 
andere kerkelijke opleidingen) en dat de emancipatie van sociaal achtergestelde 
religieuze groeperingen sterk bevorderd is geweest door het bijzonder onderwijs, 
mag niet opwegen tegen de vrijheid voor deze nieuwe ‘afwijkende’ godsdienst. Het 
voordeel van de twijfel, dat decennialang gegund is aan de christelijke godsdiensten, 
valt nu niet toe aan de islamitische godsdienst. 

De nieuwe tegenstelling tussen fundamentalistische gelovigen en fundamen-
talistische ongelovigen heeft reeds aanleiding gegeven tot stevige botsingen, met 
name waar het de interpretatie van de grondrechten betreft. Zo worden de vrij-
heid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs principieel ter discussie gesteld. 
Daarnaast en daarna is er een ernstig conflict ontstaan tussen het recht op vrij-
heid van meningsuiting en het recht op vrijheid van godsdienst, in de vorm van 
een conflict tussen beledigende uitingen enerzijds en religieuze gevoelens en 
(over)gevoeligheden bij moslimgelovigen anderzijds, onder andere door de vertoning 
van de film submission 1 (gemaakt door Hirsi Ali en Van Gogh) en de daarop vol-
gende ernstige bedreigingen aan het adres van de makers van die film en de moord 
op de cineast Van Gogh. Op die moord volgden enkele aanslagen op moslimscholen 
en moskeeën, hetgeen de maatschappelijke onrust en verwarring verhevigde. Deze 
principiële botsing kan niet worden verminderd zolang de waarheid van beide tegen-
gestelde opvattingen voorop wordt gesteld. Vermindering van de spanning in deze 
nieuwe godsdienststrijd ligt in de historische wortels van de religieuze tolerantie in 
de zestiende en zeventiende eeuw: niet de waarheid of onwaarheid van de godsdien-
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stige opvattingen dient uitgangspunt van praktisch staatkundig handelen te zijn, 
maar de erkenning van het recht van een ieder naar de eigen waarheid te leven. Dit 
is de essentie van het grondrecht van godsdienstvrijheid. De grondwet verschaft het 
kader voor uiteenlopende waarheidsopvattingen zonder dat de staat een van deze 
waarheidsopvattingen omarmt of ondersteunt. De nieuwe strijd tussen geloof en 
ongeloof kan maatschappelijk worden beslecht door terug te keren naar de kern van 
religieuze tolerantie, namelijk dat het niet aan de mensen gegeven is om de laatste 
waarheid over God en Gods bestaan te kennen. Dit zal zich nu ook dienen uit te 
strekken tot de laatste waarheden over Allah. 

Van schaarste naar welvaart (en terug) 
De eerste kwarteeuw na de Tweede Wereldoorlog, preciezer tussen 1950 en 1975, 
kende Nederland een ongekende, historisch unieke, periode van aanhoudende eco-
nomische groei. Vanuit een schaarste-situatie in de jaren vijftig beleefde de bevol-
king een booming in welvaart, waarvan de periode goed te lokaliseren valt tussen 1965 
en 1975, toen de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen en andere luxe goederen 
(zoals televisiesets, ijskasten, centrale verwarming en auto’s) bij meer dan negentig 
procent van de bevolking een feit werd (Schuyt en Taverne 2000). De sobere jaren vijf-
tig van ‘tucht en ascese’ maakten plaats voor materiële verbeteringen en persoonlijke 
ontplooiing. Vakanties, tot 1965 een schaars goed, werden normaal.

Personen die in de sobere jaren waren opgevoed, keken vreemd op naar de snel 
verkregen welvaart, die voor de opvolgende generaties als doodnormaal werd 
ervaren. De welvaartsstijging ging door, ook na de belangrijke economische crisis 
tussen 1973 (eerste oliecrisis) en 1989, hoewel de stijging minder snel en minder steil 
omhoog ging dan in de periode ervoor. Wat in die periode van economische stagna-
tie wel stilaan plaatsvond, was de democratisering van het vanzelfsprekende recht op 
welvaart en van het ‘recht op geluk’. Een vanzelfsprekende cultuur van overvloed, die 
bij een elite van jongeren was ontstaan in de jaren zestig, kreeg zijn massale beslag 
in het midden van de jaren tachtig en vooral daarna in het laatste, economisch voor-
spoedige decennium van de jaren negentig. Echtscheiding werd ook mogelijk voor 
lage inkomensgroepen, zonder dat op de economische gevolgen hoefde te worden 
gelet. Deze overvloed betrof ook immateriële welvaart, en ging gepaard met vormen 
van ongericht onbehagen.

Veel immateriële goederen, in de vorm van rechten en aanspraken, bereikten 
steeds meer lagen van de bevolking (met enkele significante uitzonderingen). De 
socioloog Zijderveld aarzelde niet deze nieuwe situatie van alomtegenwoordige 
welvaart en welvaartsuitingen te omschrijven als een gedemocratiseerd hedonisme: 
een instant behoeftebevrediging van zowel materiële als immateriële goederen werd 
normaal. Massaconsumptie, gevoed door drastische veranderingen in de produc-
tiewijze van grote multinationale ondernemingen, werd een alledaags verschijnsel, 
dat mede heeft bijgedragen aan massa-individualisering: individuen kiezen massaal 
dezelfde soort goederen, die echter een individueel stempel behouden, zoals dure 
merkkleding en toeristische bestemmingen.
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In een hersteld economische klimaat van de jaren negentig kreeg deze nieuwe 
economische booming het stempel opgedrukt van een cultuur van ‘exorbitante zelf-
verrijking’, waarin topondernemers voorgingen, maar die geenszins beperkt bleef 
tot die bovenlaag. Ook in kindercrèches van de economische middenlagen werd 
kostbare kinderkleding gestolen. Het traditionele onderscheid tussen ‘mijn en dijn’ 
werd gerelativeerd (hetgeen in de criminaliteitsstatistieken was terug te vinden) en 
het in de verzorgingsstaat ontwikkelde ‘mijn en ons’ bleek niet bestand tegen de vele 
verleidingen van de nieuwe welvaart. Het eigen belang werd door velen hoger gesteld 
dan collectieve belangen, hetgeen zich ook uitte in de keuze voor traditioneel rechtse 
partijen, zoals de vvd, die zich van een bescheiden elitepartij tot een van de grote 
partijen kon ontwikkelen.

De combinatie van massa-individualisering en de cultuur van de zelfverrijking 
leidden tot een grotere nadruk op eigen verantwoordelijkheid in het verkrijgen van 
de belangrijkste bronnen van persoonlijke welvaart, namelijk inkomen en arbeid. 
Deze ontwikkeling liet derhalve bepaalde groepen in de samenleving, die voorheen 
beschermd werden door collectieve regelingen, in de marge van de samenleving 
staan. Sociale uitsluiting van de zwakste groepen, zoals mentaal gehandicapten en 
andere groepen die moeilijk met het tempo van de moderne samenleving konden 
meekomen, werd een logisch gevolg van de grotere nadruk op individuele verant-
woordelijkheid voor arbeid en inkomen. Ook de nettere en minder brutale groepen 
in de samenleving legden het af in de cultuur van zelfverrijking.

Als in het begin van de eenentwintigste eeuw het economische tij wederom stag-
neert, vermoedelijk tijdelijk, valt de balans duidelijk uit in het nadeel van de zwak-
kere groepen in de samenleving. Deze groepen worden gekenmerkt door een zwakke 
rechtspositie, een toegenomen morele afkeuring door de rest van de samenleving en 
geringere mogelijkheden zich collectief te verweren. De nog immer gestaag toene-
mende welvaart valt hen niet ten deel, zodat aan de onderkant van de samenleving 
een groep is gevormd die in alle opzichten niet kan meekomen, niet meedoet of niet 
meer mag meedoen (de schattingen lopen uiteen van 5% tot 15% van de totale bevol-
king, onder wie een toenemend aantal van niet-Nederlandse herkomst). Zij leven in 
een situatie van nieuwe schaarste.

Van jong naar oud (en terug)
Traditioneel gingen grote collectieve uitgaven van de regering naar het onderwijs. 
Het was een bewijs hoe zeer de regering belang stelde in de ontwikkeling van jonge 
mensen, die immers moesten bijdragen aan ’s lands welvaart en welzijn. Sinds een 
tiental jaren vormt niet meer het onderwijs de grootste kostenpost, maar de sociale 
zekerheid, met name indien naast de werkloosheids- en bijstandsuitkeringen ook 
de uitgaven aan oudedagsvoorzieningen worden meeberekend. Deze verschuiving 
van jong naar oud berust op puur demografische ontwikkelingen: minder jongeren 
en meer ouderen, die na hun arbeidzaam leven een langere periode van relatieve 
gezondheid tegemoet gaan met welgevulde aanspraken op aow en bedrijfspensioen. 
In de toekomst zal deze demografische verhouding tussen oud en jong zich verder 

Maatschappelijke tegenstellingen.indd 14-03-2005, 22:2929



30 Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society 31Oude en nieuwe maatschappelijke tegenstellingen

ontwikkelen in een voor jongeren scheve verhouding: steeds minder jonge mensen 
moeten de kosten voor oudedagsvoorzieningen en gezondheidszorg opbrengen voor 
steeds meer ouderen.

Zal deze scheve verhouding leiden tot nieuwe generatieconflicten? De babyboomers, 
de groep geboren tussen 1947 en 1954, waren reeds een plaag voor hun ouders. Ze 
creëerden generatieconflicten met hun ouders in de beruchte jaren zestig (in 1965 
werden de eerste babyboomers achttien jaar). Maar deze conflicten gingen vooral 
om oude gezagsvormen en nieuwe levensstijlen. Wordt de babyboomgeneratie nu ook 
weer een plaag voor hun kinderen? De huidige spanningen tussen generaties hebben 
een demografische en economische oorsprong en gaan vooral over de blijvende 
betaalbaarheid van collectieve regelingen, die in de naoorlogse verzorgingsstaat 
werden ontwikkeld. In 1956, toen de aow werd ingevoerd, was slechts 8% van de 
bevolking boven de vijfenzestig jaar (in 2020 zal dit opgelopen zijn tot 25%). In 1956 
was de levensverwachting voor mannen en vrouwen respectievelijk 69 en 71 jaar (in 
2020 zal dit opgelopen zijn tot om en nabij 79 en 82 jaar gemiddeld). In 1956 werd de 
aow nog berekend op een arbeidzaam leven van vijftig jaar (ruwweg van 15 jaar tot 
65 jaar). Thans ligt het begin van de arbeidsdeelname gemiddeld bij twee en twintig 
jaar en het einde ligt tussen de vijf en vijftig en vijf en zestig jaar. Korter werken en 
tegelijk langer leven lijkt niet goed samen te gaan (wrr 1999).

De gevolgen van de vergrijzing zijn derhalve een levensgroot politiek probleem 
geworden, waarbij opgemerkt moet worden dan de oudere generaties zich niet onbe-
tuigd laten in de politieke arena. Ze zijn als kiezers nog steeds als velen, ze hebben 
gemiddeld een goede opleiding ontvangen en zijn, mede door de gestage welvaart, 
niet meer ‘arme ouderen’. Ze zijn een politieke macht geworden, hetgeen zich uit bij 
bijna elk voorstel om de gevolgen van de vergrijzing over alle generaties om te slaan 
en de rijke ouderen mede voor de kosten te laten opkomen. De jongere generaties 
zijn, zo blijkt uit veel onderzoek, nog steeds bereid om het systeem van ouderdoms-
uitkeringen (aow en pensioenen) in stand te houden en daartoe financieel ook bij 
te dragen, mits het ‘niet te gek’ wordt, dat wil zeggen: mits de premieheffingen niet 
veel te hoog zullen worden in verhouding tot hun salarissen (er is berekend dat deze 
premies in de toekomst vier maal zo hoog zullen moeten worden, als geen andere 
maatregelen ter opvang van de kosten van de vergrijzing worden genomen). 

Een generatieconflict is heel goed te vermijden indien wordt ingezien dat alle 
generaties belang hebben bij het in stand houden van intergenerationele solidariteit, 
die tot uitdrukking komt in een zorgvuldig over een lange levensperiode bewaakte 
collectieve oudedagsvoorziening (aow en bedrijfspensioenen), in combinatie met 
aanvullende individuele regelingen. Collectieve regelingen zijn, over een lange 
levensperiode genomen, voor iedereen voordeliger dan individuele. De verhouding 
wat precies individueel en wat collectief zal moeten zijn in de toekomst is onderdeel 
van de politieke discussie tussen de generaties. Slechts indien er nu geen duidelijke 
maatregelen zullen worden genomen voor de situatie in de komende twintig tot 
dertig jaar, zal het potentiële generatieconflict in alle hevigheid kunnen ontbran-
den. Het is absoluut niet te voorspellen hoezeer de blijvende familiebanden tussen 
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ouders en kinderen zullen zorgen voor ‘verzachtende omstandigheden’ of hoezeer 
jonge generaties (vaker zelf kinderloos en met minder verwanten) het eeuwenlang 
bestaande sociale contract tussen generaties zullen opzeggen. Om dit te voorkomen 
doen de oude generaties er goed aan niet uitsluitend te letten op hun eigen belan-
gen (zoals de Gray Power in de vs voorstelt), maar juist veel te blijven investeren in de 
jonge generaties.

Middelen om tegenstellingen te overbruggen
Als men de hierboven kort beschreven tendenties lineair doortrekt, dan zou dat 
kunnen neerkomen op een toename van conflicten van allerlei aard: etnische en reli-
gieuze conflicten van een aard en omvang die onze samenleving lang niet meer heeft 
gekend, conflicten tussen de nieuwe rijken en de nieuwe armen en een heropleving 
van generatieconflicten. Er valt de laatste jaren inderdaad meer heethoofdigheid te 
constateren en minder hoofsheid. De rol die de media spelen in het benoemen en 
in-de-publiciteit-brengen van conflicten mag niet worden onderschat. Conflicten 
hebben een veel grotere nieuwswaarde dan moeizaam geploeter om via geduldige 
onderhandelingen tot een gemeenschappelijke probleemoplossing te komen. Er valt 
derhalve minder vreedzaamheid en minder aandacht voor vreedzame conflictbe-
slechting in onze samenleving te verwachten. 

Niettemin zijn er enkele tendenties waar te nemen, waaruit voorzichtig meer aan-
dacht kan worden afgeleid voor nieuwe vormen van conflictbeslechting. Hierbij valt 
te denken aan de opkomst van bemiddeling (mediation) in juridische conflicten van 
verschillende aard. Zowel bij interpersoonlijke conflicten als echtscheiding, alsook 
bij arbeidsconflicten en conflicten tussen overheid en burgers valt een relatieve 
toename van bemiddeling buiten de rechter om te constateren. Bij deze vorm van 
conflictbeslechting ligt het initiatief bij de conflicterende partijen zelf en ze vraagt 
ook meer van de partijen, met name flexibiliteit en praktische zin: niet het eigen 
gelijk blijft voorop staan, maar het hoe van de voortgaande interactie en de prak-
tische handelingsgevolgen van de voorgestelde oplossingen. Als maatschappelijk 
fenomeen kan bemiddeling een tegenbeweging worden ter voorkoming van overver-
hitte samenleving.

Vormen van niet-polariserende conflictbeslechting kunnen bovendien geleerd 
worden (Kriesberg 2003). In de Verenigde Staten worden op scholen al lang pro-
gramma’s van interetnische conflictbeslechting aangeboden en beoefend. Intercul-
turele communicatie is een gewoon onderdeel geworden van lesprogramma’s en 
andere educatieve instellingen.

In ons land staan al deze programma’s slechts in de kinderschoenen. Een prak-
tische aanpak van conflicten kan heilzamer werken dan het blijven hameren op 
abstracte ‘waarden en normen’. Op scholen in de vs wordt leerlingen geleerd om in 
schoolrechtbanken zelf de regelovertredingen van hun medeleerlingen te beoorde-
len en te bestraffen, hetgeen een positief effect heeft op toekomstige gedragingen 
van de bestrafte medeleerlingen. Tegelijkertijd leert men elkaar hoe conflicten tijdig 
kunnen worden onderkend en beheerd. Deze niet-polariserende manier van optreden 
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kan ook in de vele instituties van de civil society worden aangewend. Het is een vorm 
van beschaving die niet per se van bovenaf wordt opgelegd (zoals in het negentiende-
eeuwse beschavingsoffensief), maar die ontstaat uit de erkenning van de principiële 
gelijkwaardigheid van iedereen en van iedere bevolkingsgroep.

Daarnaast wordt erkend dat er verschillende maatschappelijke en religieuze 
opvattingen zullen blijven bestaan. Men hoeft niet naar verzoening tussen die opvat-
tingen te streven, maar een open mindedness naar de andere opvattingen is een nood-
zakelijke voorwaarde voor effectieve conflictpreventie en conflictbeslechting.

Ook al zijn de empirische voorwaarden voor een dergelijke beschavingsarbeid in 
het kader van de civil society niet heel erg gunstig (gegeven de wereldwijde oorlogs-
inspanningen en de ‘hete adem’ van de media in de rug van conflictverheviging), het 
is een richting waarin de moderne maatschappij waardig en vaardig gestuurd zou 
kunnen worden. Misschien lag zo’n perspectief ook ten grondslag aan de oprichting 
van de Stichting Synthesis, die immers synthese van maatschappelijke tegenstellin-
gen als actiemodel heeft genomen (Loenen en Gevers 1972).
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1 Met dank aan Jan Claeys, Saskia De Groof, Jessy Siongers, Frank Stevens en Wendy 
Smits voor hulp bij de verwerking van de surveygegevens.

3 Tegenstellingen en conflicten in de symbolische samenleving

Mark Elchardus1

In deze bijdrage wordt geen exhaustieve inventaris van nieuwe maatschappelijke 
tegenstellingen beoogd. Een beperkt aantal tegenstellingen wordt daarentegen op 
een systematische wijze in verband gebracht met een maatschappelijke transforma-
tie die toelaat hun bestaan en dynamiek te verklaren. Die transformatie omschreef 
ik elders als de opkomst van de symbolische samenleving (Elchardus 2002a, 2002b, 
2004). Mijn mentaal referentiepunt wordt gevormd door de economisch ontwik-
kelde samenlevingen, in het bijzonder de Europese. Mijn empirisch materiaal komt 
hoofdzakelijk uit Vlaanderen, maar ik denk dat de geschetste ontwikkelingen en hun 
relevantie niet tot die regio beperkt zijn.

In het eerste deel van dit artikel licht ik de notie van symbolische samenleving 
toe en breng ik het bestaan ervan in verband met fundamentele veranderingen in de 
wijze van sociale controle. Het tweede deel gaat nader in op de tegenstellingen en 
conflicten die inherent zijn aan de symbolische samenleving. In het derde deel wordt 
een aantal van de in de vorige delen geponeerde stellingen aan een empirische toets 
onderworpen. Het besluit staat stil bij een paar maatschappelijke implicaties van de 
geschetste ontwikkelingen.

De symbolische samenleving 
De aanloop tot de symbolische samenleving wordt gevormd door een reeks – inmid-
dels vertrouwde – ontwikkelingen. 

§ Het temperen van de impact van materiële condities, ten gevolge van de groei van 
welvaart en de verzorgingsstaat.

§ Het verdwijnen van de vanzelfsprekendheid van een aantal tradities en traditio-
nele rollen.

§ Het tanende gezag van leerstelsels of het zogeheten ‘einde van de grote verhalen’. 
Het sterk afgenomen gezag van mensen die spreken vanuit een orthodoxe, inte-
gere religieuze of ideologische positie.

§ Het einde, of althans het tanende belang van wat Abraham de Swaan de bevels-
huishouding heeft genoemd. 

De meeste van die veranderingen worden samengebracht onder het koepelbegrip 
‘detraditionalisering’ (zie bijvoorbeeld de bijdragen in Heelas et al. 1996). Soms 
spreekt men van de-institutionalisering (Peters en Scheepers 2000). Die proces-
sen worden door velen beschouwd als de aanloop tot en verwezenlijking van een 
individualiseringsproces (vooral het werk van Beck 1992 en Giddens 1991 was in dit 
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verband zeer invloedrijk, zie ook Laermans 1993; Huyse 1994; Peters en Scheepers 
2000). De kern van de individualiseringsthese is dat het denken, voelen en handelen 
van de individuen inderdaad individueler is geworden: in veel mindere mate bepaald 
wordt door en dus minder voorspelbaar is op basis van hun traditionele rollen en 
status of hun banden met collectiviteiten (Beck 1992: 91-92; Wuthnow 1991: 12; scp 
1998: 3).

Detraditionalisering, maar geen individualisering 
Die individualiseringsthese werd door de leden van mijn onderzoeksgroep (tor, 
Vrije Universiteit Brussel) over de laatste tien jaar herhaaldelijk en op heel verschil-
lende manieren getoetst.2 Het besluit is dat er bijzonder weinig individualisering is, 
alleszins minder dan doorgaans wordt vermoed en misschien zelfs minder dan vroe-
ger. Dat is ook het besluit van de meeste bijdragen in de bundel Kiezen voor de kudde 
(Duyvendak en Hurenkamp 2004).

Aan het bestaan van detraditionalisering kan nochtans moeilijk worden getwij-
feld. De these van de symbolische samenleving stelt daarom dat we detraditionalise-
ring niet mogen beschouwen als een aanloop tot individualisering, maar als een fase 
van een verandering in de wijze of modus van sociale controle. De mate waarin de 
vanzelfsprekendheid van tradities en rollen, bevelshuishouding, het gezag van geloof 
en ideologie en de dreiging met schaarste een sturende invloed laten gelden op het 
denken, voelen en handelen, is (sterk) afgenomen. Dat heeft echter niet geleid tot 
individualisering, wel tot een verandering van de mechanismen waarmee de sturing 
van het denken, voelen en handelen wordt verwezenlijkt. De individuen mogen of 
moeten nu keuzes maken, maar via uitgebreide socialisatie en beïnvloeding wordt 
vormgegeven aan de factoren die hun keuzes bepalen, zoals smaken, opvattingen, 
vaardigheden, emoties en kennis. Bondig en abstract geformuleerd komt de nieuwe 
wijze van controle erop neer dat minder wordt gecontroleerd via het bepalen van 
randvoorwaarden en externe sturing, meer via interne sturing. Toegepast op het 
individu betekent dit dat sociale controle geschiedt via geïnternaliseerde sturings-, 
selectie- en perceptiemechanismen als smaken, opvattigen, overtuigingen, emoties, 
kennis enzovoort, waarop via communicatieprocessen intens wordt ingespeeld. 

Die geïnternaliseerde sturingsmechanismen worden gevormd door socialise-
rende, beïnvloedende instellingen en geactiveerd via processen van massacommu-
nicatie, vorming, begeleiding, therapie en dergelijke. De symbolische samenleving 
heeft zich verwezenlijkt naarmate die instellingen, alsook de door hen gebruikte 
technologie en kennis, zich hebben ontwikkeld. Men dient daarbij in de eerste plaats 
te denken aan de expansie van het onderwijs, de toename van vormingsactiviteiten, 

2 Zie over individualisering van smaken en opvattingen: Elchardus (1999) en Stevens 
(2001); over individualisering, politieke keuze, volatiele kiezer en verdwijnen van 
breuklijnen: Elchardus (1994),  Elchardus et al. (1998), Elchardus en Pelleriaux (1998), 
Derks (2000, 2001), Tresignie et al. (2002) en Pelleriaux (1999, 2001); en over individu-
alisering van de tijdsorde en levensloop Elchardus (1996), Glorieux (1990), Glorieux en 
Vandeweyer (2002) en Coppens et al. (2001).
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de ambitie om levenslang te leren, de spectaculaire groei van de massamedia, in het 
bijzonder van de televisie, de uitbreiding van de reclame en de groeiende gesofis-
ticeerdheid van de reclametechnieken, het sterk symbolisch verpakte aanbod van 
consumptiegoederen, alsook de groei van begeleidende, agogische en therapeuti-
sche activiteiten.

Nieuwe vormen van sociale controle
De theoretische inspiratie voor de stelling van de symbolische samenleving komt van 
de sociale-controletheorie. De term ‘sociale controle’ werd aanvankelijk populair 
als een normatief begrip, gericht op het stimuleren van opname in de samenleving. 
Later kwam de nadruk te liggen op het onderdrukken van ongewenst, crimineel 
gedrag. Sommigen achten de term door dat enge gebruik onherroepelijk beladen 
(Sumner 1997). Ik hanteer ‘sociale controle’ in de neutrale betekenis van het geheel 
van de mechanismen die we opzetten om elkaars gedrag te sturen. Dat gebruik 
wordt ook bepleit door onder anderen Alain Touraine, die de aandacht voor het 
begrip expliciet in verband brengt met detraditionalisering en met het groeiende 
besef dat de samenleving zelf het principe van haar functioneren of orde moet leve-
ren (1974:214). Religie en traditie staan inderdaad niet langer centraal in de heden-
daagse mechanismen van sociale controle. Hun plaats werd ingenomen door de 
individuele actor of door wat de Angelsaksische sociologen agency noemen (Meyer en 
Jepperson 2000).

Om de notie van sociale controle enigszins te verduidelijken gebruik ik hier een 
heel eenvoudig, eigenlijk al te eenvoudig schema, dat echter wel het voordeel van de 
helderheid heeft. In dat schema wordt het denken, voelen en handelen beschouwd 
als de resultante van, ten eerste, drie variabele maatschappelijke omgevingen, ten 
tweede, een actor (die wordt beschouwd als enerzijds een ‘agent’ met rechten en 
mogelijkheden om te handelen, anderzijds een zelf dat wordt geconcipieerd als een 
geheel van perceptie-, selectie- en sturingsmechanismen) en, ten derde, een aantal 
geïnstitutionaliseerde relaties tussen de actor en die omgevingen (zie figuur 3.1).

De detraditionalisering en de opkomst van de instellingen van de symbolische 
samenleving (expansie van het onderwijs, opkomst van de televisie, uitbreiding van 
de rol van de massamedia en de reclame, toegenomen belang van de semiotiek van 
de consumptie, uitbreiding van voorzieningen voor therapie en begeleiding) wijzen 
allemaal op belangrijke veranderingen in de materiële, sociale en culturele omge-
vingen en in de geïnstitutionaliseerde relaties tussen de actor en zijn omgeving. Die 
veranderingen voltrokken zich in het verleden, vooral over de laatste veertig à vijftig 
jaar. Meer recent is het de actor zelf die wordt veranderd. De sociologie heeft het 
moeilijk die verandering te beschrijven omdat agency ons zo vanzelfsprekend lijkt, 
zo onhistorisch en natuurlijk (Meyer en Jepperson 2000:100-101). Het belangrijkste 
voorwerp van de nieuwe vormen van sociale controle zijn nochtans de perceptie-, 
selectie- en sturingsmechanismen, die constitutief zijn voor het zelf en die de kans  
vergroten dat een persoon op een welbepaalde manier in interactie treedt met zijn 
fysieke, culturele en sociale omgeving. Het gaat daarbij in grote mate om wat Fou-
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Figuur 3.1 Actor, omgeving en instelling
Omgevingen Geïnstitutionaliseerde relaties De actor

Agent Zelf

De materiële omstandigheden 
en middelen waarover een 
persoon kan beschikken, met 
inbegrip van zijn lichaam

Onder meer: 
- Wetenschap als kijk op 
materiële omgeving en lichaam, 
gezag van wetenschap
- Vertrouwen in experts
- Arbeidswetgeving, sociale 
zekerheid als mechanismen die 
contact met materiële condities 
mediëren,  

De culturele, politieke, 
wettelijke, economi-
sche condities waar-
onder een persoon als 
agent kan handelen 

Het zelf wordt 
beschouwd als drager 
van een aantal per-
ceptie-, sturings- en 
selectiemechanismen 
die het zelf-oriënteren 
in de confrontatie met 
de drie omgevingen 
en de instellingen die 
de relaties met die 
omgeving mediëren.

De culturele gegevens die in 
de omgeving van een persoon 
aanwezig zijn, bijvoorbeeld de 
symbolen die op hem afkomen 
en de de kennis, informatie, 
mythes en verhalen waartoe 
hij toegang heeft, kortom, de 
bouwstenen van de cultuur die 
hij ter beschikking heeft.

Onder meer:
- Geloof, gezag van leerstelsels, 
respect voor traditie
- Aanzien en gezag van verschil-
lende vormen van kennis 

De sociale relaties en netwerken 
waarin de persoon zich bevindt

Onder meer:
- Bevelshuishouding 
- Mate van verbondenheid
- Houding tegenover co-depen-
dentie  

cault (1984: 59) de verhouding van het ‘zelf tot zichzelf’ noemt of de zelfzorg: ‘het 
zichzelf tot voorwerp van kennis en handelen nemen, met het doel zich te verande-
ren, te corrigeren, te zuiveren, te redden’. In een cultuur die zich geïndividualiseerd 
waant en individualistisch is (zonder geïndividualiseerd te zijn), moet sociale con-
trole zich in de eerste plaats daar verwezenlijken.

In de sociologie nam de aandacht voor veranderingen in actor en zelf sterk toe in de 
tweede helft van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Getuige daarvan is de golf van 
boeken die de komst van een nieuw individu aankondigden en onderling ook wel enige 
eensgezindheid vertonen over de aard van dat individu. Ik denk aan The Cultural Contra-
dictions of Capitalism van Daniel Bell (1976), The fall of Public Man, van Richard Sennett 
(1976), The Culture of Narcissism van Christopher Lasch (1979), het artikel over de Real Self 
van Turner (1976). Die auteurs verwijzen allemaal, met minder of meer aandrang, naar 
wat inmiddels de ‘therapeutische cultuur’ wordt genoemd. Een vroeg signaal in die 
richting kwam van Philip Rieff in The triumph of the therapeutic van 1966. Naar het einde 
van de jaren zestig toe is er het duidelijke bewustzijn dat men niet alleen een woelig 
decennium achter de rug heeft, maar dat er blijkbaar iets fundamenteels veranderd is 
in het zelfbeeld van de westerling. Recent is er weer een grotere belangstelling voor 
en ook fijnere beschrijving van de rol die het therapeutische ethos en de ‘emocultuur’ 
spelen, in onder meer de legitimering van beleid (Nolan 1998), de vorming van het zelf-
beeld (Furedi 2004) of de intieme relaties (Hochschild 2003).
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De tegenstellingen en conflicten van de symbolische samenleving
De groei van de symbolische samenleving leidt tot drie soorten tegenstellingen of 
conflicten. De eerste zijn in feite reacties tegen de verandering van de modus van 
controle. De tweede zijn botsingen tussen verschillende wijzen of modi van controle. 
De derde zijn tegenstellingen en conflicten veroorzaakt door de nieuwe vorm van 
sociale controle. Deze laatste zijn als het ware eigen aan die modus van controle. Ik 
verduidelijk de eerste twee heel bondig en werk de derde, die het eigenlijke voorwerp 
van deze bijdrage en van de empirische toets vormen, dan nader uit.

Reacties
Een modus van controle is nauw verbonden met de verdeling van gezag, invloed, 
macht en dus belangen, evenals met gewoonte en vertrouwdheid. Een verandering 
van modus van controle leidt daarom doorgaans tot conflicten. In de afbouw van de 
oudere vorm van sociale controle kan men twee componenten onderscheiden, ener-
zijds het afnemende belang van controle door schaarste, anderzijds de detraditiona-
lisering in strikte zin. Op beide kwam reactie.

De liberale reactie
Op de eerste ontwikkeling werd onder meer gereageerd via hevige kritiek op de ver-
zorgingsstaat. Die kritiek is fel opgelaaid in de jaren zeventig, toen de verdere ont-
wikkeling en het behoud van de verzorgingsstaat zware budgettaire inspanningen 
vergde (Mishra 1984; Cantillon 1999). Hij is ook veel feller in de Verenigde Staten dan 
in continentaal West-Europa, omdat de verzorgings- of welvaartsstaat in de vs nooit 
ten volle werd aanvaard (Jencks 1992; Mishra 1984; McClain e.a. 2002). Ondanks die 
gebondenheid aan tijd en plaats, dient de kritiek mijns inziens te worden beschouwd 
als een reactie op het afnemende belang van dreiging met of disciplinering door 
schaarste. 

De meest radicale kritiek, die we onder meer vinden in het werk van Gilder (1981) 
en Murray (1984) en, enigszins aangepast of milder bij heel wat andere auteurs (bv. 
Frum 1994; Tanner 1994) bevat immers heel veel elementen die rechtstreeks wijzen 
op de (vermeende) gevaren van een afname van disciplinering door schaarste: de 
verzorgingsstaat betaalt de armen om niets te doen en bestendigt op die manier 
armoede; langdurige werkloosheid en afhankelijkheid ten opzichte van de over-
heid leiden tot een armoedecultuur die degenen die erdoor gevat zijn, in de armoede 
gevangen houdt; die cultuur leidt tot onverantwoordelijkheid en zwakke gezinswaar-
den; samen met het nietsdoen vergroot hij het risico op verveling, druggebruik en 
ander destructief gedrag, alsook op criminaliteit en geweld. 

De echo’s van die kritiek drongen ook in Vlaanderen door. Zij waren tijdens 
de jaren tachtig duidelijk in het publieke debat hoorbaar en men treft ze aan in 
de boeken van vooraanstaande politici, die op het einde van dat decennium vorm 
kregen (bv. Anciaux 1992; Verhofstadt 1992). In de jaren tachtig en negentig spreken 
de voormannen van het Vlaams Bok frequent van de ‘verslavende sociale zekerheid’ 
en van de ‘uitkeringsverslaafden’ (Tresignie et al. 2002). Een deel van de bevolking 
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wordt door die kritiek beïnvloed, hoewel in Vlaanderen net als in Nederland overi-
gens (Van Oorschot 1996) het draagvlak van de sociale zekerheid en de georgani-
seerde solidariteit zeer stevig blijft. 

De kritiek heeft wel diepe sporen nagelaten, ook in de Europese sociaal-democra-
tie, onder meer in de nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid, het streven naar 
een actieve welvaartsstaat en de legitimering van scherpere controles op mensen die 
van een vervangingsinkomen leven. Het gaat dus blijkbaar om een deels geslaagde 
reactie die een bepaalde ontwikkeling wist bij te sturen. De aanpassing aan de 
kritiek is echter tevens een aanpassing aan de nieuwe modus van sociale controle. 
Kernelementen van die aanpassing zijn enerzijds het vormen van de geïnternali-
seerde sturingsmechanismen (verantwoordelijkheidsbesef), anderzijds de nadruk op 
persoonlijke verantwoordelijkheid als een sanctioneerbare band tussen de individu-
ele keuze en de collectieve regulering van het gedrag. Precies de persoonlijke verant-
woordelijkheid kwam veel centraler te staan in de benadering van sociale rechten. 

De conservatieve reactie
Conservatieve critici beweren dat mensen die zich emotioneel en intellectueel verwij-
deren van de leer, greep verliezen op hun bestaan. Volgens hen leidt geloofsafval tot 
zingevingsproblemen en zorgt het einde van de bevelshuishouding voor een gebrek 
aan respect en voor normoverschrijdend gedrag (bv. Aron 1977, Bell 1976; Macintyre 
1981; Wilhoit 1979; Elchardus en Siongers 2001; Dogan 1998; Vandour-Faguet 2001; 
Martin 2000; een reactie op de reactie vindt men bij Habermas 1983). Met deze reac-
tie zijn we, als sociologen, beter vertrouwd dan met de liberale. Detraditionalisering 
is immers al heel lang bezig en lijkt wel een vast onderdeel van de modernisering. De 
kritiek op detraditionalisering kreeg zijn klassieke en blijvende vorm trouwens in de 
negentiende eeuw (Mannheim 1971:132-222) en is sociologen, bewust of onbewust, 
vertrouwd omdat hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de 
moderne sociologie (Nisbet 1968).

Heel wat conservatieve denkers onderschrijven de individualiseringsthese, maar 
schatten de gevolgen daarvan, in tegenstelling tot auteurs als Giddens en Beck, 
zeer negatief in. Eén hedendaags gevolg van de conservatieve kritiek is aandacht 
voor ‘waarden en normen’. Waarschijnlijk wordt die aandacht geïnspireerd door de 
vrees voor de vermeende individualisering, maar de gevolgen ervan lijken vooral een 
aanpassing aan de nieuwe modus van controle te zijn. Waarden worden immers niet 
meer voorgesteld als een waarheid die bij wet kan worden opgelegd, maar als een 
geïnternaliseerd richtsnoer voor het handelen, waarvan meer specifieke gedragsre-
gels of normen, via overleg, debat en reflectie, kunnen worden afgeleid. Het discours 
over waarden en normen is nog maar zelden een pleidooi voor de terugkeer naar 
traditie, bevelshuishouding en gestrengheid in de leer. Het is veel vaker een pleidooi 
voor debat, socialisatie en beïnvloeding. Dat alles is heel duidelijk in het rapport van 
de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over waarden en 
normen (wrr 2003). De zorg van de opstellers van dat rapport gaat vooral uit naar 
de mate waarin belangrijk geachte gedragsoriënterende principes aanvaard worden 
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en geïnternaliseerd zijn door de burgers, alsook naar de mogelijke conflicten en 
tegenstellingen die daar rond ontstaan. Belangrijke taken worden gegeven aan soci-
aliserende en beïnvloedende instellingen als onderwijs en media. Een warm pleidooi 
wordt gehouden voor het aanvaarden van onzekerheid, openheid en pluriformiteit, 
alsook voor het oplossen van de problemen die daaruit voortvloeien via dialoog en 
overleg.

De klassieke conservatieve kritiek die de detraditionalisering van het Westen 
heeft vergezeld, heeft mijns inziens opgehouden een reactie te zijn. Hij is veeleer een 
interne kritiek geworden die de nieuwe modus van sociale controle op een bewuste 
en democratische wijze wil hanteren en niet blind wil overlaten aan ongecontro-
leerde krachten in media en reclame.

Conflict tussen de modi van sociale controle
De echte reactie tegen detraditionalisering komt niet meer van het klassieke conser-
vatieve denken, maar vanuit een deel van de moslimminderheid en de verkrampte 
reactie op hun verzet. De afbouw van de oude vormen van controle, het milderen van 
de disciplinering door schaarste, detraditionalisering, de opbouw van vatbaarheid 
voor de nieuwe vormen van controle, is een langzaam proces van culturele verande-
ring dat zich over generaties uitstrekt. Precies daarom kan het worden doorkruist 
door vrij plotse migratiestromen. Temeer daar vatbaarheid voor een bepaalde modus 
van controle geen omgevingsverschijnsel is, maar in grote mate een eigenschap van 
het zelf, dat wil zeggen van datgene wat wordt geïnternaliseerd tijdens de opvoeding 
en meegenomen op de trek, ook als al de rest wordt achtergelaten. Door de migratie 
is in Europa een situatie ontstaan waarbij een gedetraditionaliseerde meerderheid 
van de autochtone bevolking samenleeft met een veel minder gedetrationaliseerde 
allochtone bevolking.

Het gezag van religieuze leiders, een geloof dat concrete gedragsvoorschriften en 
vestimentaire regels uitermate zinvol en belangrijk maakt, een sterke emotionele 
verbondenheid met tradities en traditionele rollen, zijn veel sterker aanwezig in de 
allochtone moslimgemeenschappen dan in de christelijke, vrijzinnige en religieus 
onverschillige autochtone gemeenschappen. Zonder het voorbeeld van de moslims 
zouden nog maar weinig autochtone Europeanen zich kunnen voorstellen wat geloof 
echt vermag. Wat voor de meeste een vage herinnering was, is plots een verbazende 
confrontatie geworden. Zij kunnen de motieven, de emoties, de denkwereld die bij 
een intense, dogmatische beleving van geloof en traditie passen, nog nauwelijks 
begrijpen. Op die manier ontstaat de mogelijkheid van een conflict tussen de twee 
wijzen van sociale controle. Dat conflict zal zich in de praktijk toespitsen op speci-
fieke issues die heel scherp de verschillen in de modus van controle weergeven, maar 
tevens duidelijke, symbolische vormen kunnen aannemen, zoals de scheiding van 
Kerk en Staat en de genderrollen, verder symbolisch gespecificeerd in regelgeving 
rond het dragen van de hoofddoek of de burka. 

De aard van dat conflict wordt natuurlijk ook mede bepaald door de context 
waarin het zich afspeelt. Zowel de minderheidspositie van de moslims in de immi-

Maatschappelijke tegenstellingen.indd 14-03-2005, 22:2939



40 Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society 41Tegenstellingen en confl icten in de symbolische samenleving

gratielanden als de geopolitieke situatie van de moslimlanden vergroten de kans 
op een fundamentalistische interpretatie van de eigen tradities en geloof en op het 
verwezenlijken van die interpretatie via dwingende normen en opvallende symbolen. 
Daardoor komt een deel van de Europese moslimbevolking op een scherpe, confron-
terende wijze tegenover de ‘westerse cultuur’ te staan. Het conflictpotentieel van dat 
contrast wordt nog verhoogd door de internationale conflicten, het Israelisch-Pales-
tijnse probleem en het terrorisme. De symbolische affirmatie van de eigen identiteit, 
die een aantal jaren geleden onproblematisch zou zijn geweest, houdt nu het risico 
in te worden waargenomen als een teken van bewust afstand nemen van, eventueel 
zelfs van haat ten opzichte van de Europese waarden en normen. Een conflict tussen 
twee wijzen of stijlen van sociale controle, dat zich bij ons over de lange termijn 
heeft voltrokken, wordt op die manier samengebald en verhevigd. Aan de kant van 
de autochtone bevolking wordt dat conflict door velen niet benaderd als een conflict 
tussen verschillende manieren van sociale controle, maar als een botsing tussen 
beklemmende traditie enerzijds, individuele bevrijding anderzijds. Die polariteit 
wordt daarenboven verankerd in quasi onveranderlijk geachte kenmerken van 
culturen of religies. Tegen de fundamentalistische interpretatie van traditie wordt 
alzo een soort naturalisering van de moderne waarden gesteld (bv. Cliteur 2002). De 
Europese verklaring van de rechten van de mens krijgt, althans in het denken van 
rabiate aanhangers van de Verlichting, het gewicht van de zwaartekracht. 

Tegenstellingen en conflicten van de nieuwe modus van controle
Een derde reeks tegenstellingen en conflicten is inherent aan de nieuwe modus van 
controle. De these van de symbolische samenleving spitst de aandacht toe op de pro-
cessen van sociale controle. Tegenstellingen en conflicten die in een maatschappij 
opduiken, worden derhalve gezocht in de kenmerken van de vigerende modus van 
sociale controle. 

Die conflicten kunnen worden gesitueerd op twee vlakken. Er zullen, ten eerste, 
systematische verschillen ontstaan in het denken, voelen en handelen van de mensen 
als zij op een systematisch verschillende manier met de controlerende instellingen 
van hun samenleving in contact komen. In een traditioneler samenleving zal de aan-
gehangen leer (de geloofsovertuiging, levensbeschouwing, ideologie) belangrijk zijn 
en tot tegenstellingen leiden, bijvoorbeeld tussen katholieken en protestanten, of 
tussen katholieken en vrijzinnigen of tussen socialisten en liberalen. In een samen-
leving die sterker controleert via schaarste zullen sociaal-economische verschillen 
belangrijker zijn voor het denken, voelen en handelen dan in maatschappijen die 
minder nadruk leggen op die wijze van controle. Voor de symbolische samenleving 
betekent dit dat verschillen in het contact met socialiserende en beïnvloedende 
mechanismen tot belangrijke verschillen en tegenstellingen zullen leiden.

Een tweede reeks meer fundamentele tegenstellingen, die ik conflicten zal 
noemen om ze van de eerste te onderscheiden, situeert zich op het niveau van de 
controle over de socialiserende instellingen: controle over de scholen en de mas-
samedia, over de reglementering van de reclame en van de symbolische organisatie 
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van de consumptie, over de therapeutische en begeleidende activiteiten. Ik bedoel 
hier niet zozeer de concrete macht of de eigendomsrechten over socialiserende en 
beïnvloedende instellingen, wel de macht om de spelregels te bepalen die door die 
instellingen moeten worden gerespecteerd. Hoe bepalen we en wie bepaalt wat 
in het onderwijs wordt aangeleerd? Is er een vorm van controle over wat de media 
brengen en hoe wordt die uitgeoefend? Is er wetgeving in verband met de reclame? 
In de volgende sectie ga ik nader in op de vraag hoe en in welke mate verschillen 
in de confrontatie met socialiserende instellingen uitgroeien tot maatschappelijke 
tegenstellingen.

Empirische toetsen
Systematische verschillen in de wijze waarop mensen in contact komen met socia-
liserende en beïnvloedende instellingen kunnen op verschillende manieren worden 
opgevat en gedefinieerd. Ik spits de aandacht hier toe op de operationaliseringen die 
beschikbaar zijn in de databanken die ik voor een secundaire analyse zal gebruiken. 
Zij staan samengevat in tabel 3.1. Ik onderscheid drie contexten van socialisatie en 
beïnvloeding: het onderwijs, de media en de sociale contacten.

Tabel 3.1 Socialisatie- en beïnvloedingscontext en operationalisering van de relevante verschillen.
Context Verschil Algemene vorm van operationalisering

Onderwijs Onderwijspeil Aantal jaren onderwijs dat met succes werd volbracht of 
het hoogst behaalde diploma

Media Mate van TV-kijken Aantal uren dat televisie wordt gekeken

Zendervoorkeur of mediavoorkeur Voorkeur voor publieke dan wel commerciële zenders. 
Soms is de zendervoorkeur ingebed in een princalsanalyse 
van voorkeuren voor televisiezenders, radiozenders, kran-
ten en tijdschriften. In dat geval geldt het contrast tussen 
publieke, ‘elitaire’ media en commerciële, meer ‘populaire’ 
media.

Sociale con-
tacten

Lidmaatschap aan het verenigings-
leven

Lid versus niet lid van een vereniging

Actief lidmaatschap aan het vereni-
gingsleven

Actief lid versus niet actief lid van een vereniging

Aantal lidmaatschappen Aantal verenigingen waarvan actief lid

Vrijwilligerswerk Vrijwilliger versus niet vrijwilliger

Cultuurparticipatie Factorscore- of princalsschaal op basis van deelname aan 
culturele activiteiten buitenshuis (van de meest populaire 
tot meest elitaire, met uitsluiting van sportevenementen).

Combinatie 
media en sociale 
contacten

De combinatie van de participatie 
aan het verenigingsleven en de 
hoeveelheid televisiekijken.

Een ordinale variabele gaande van de combinatie lage 
participatie en intens kijken tot intense participatie en laag 
kijkgedrag

Van verschil naar tegenstelling
Om na te gaan of een aantal verschillen in onderwijs, mediagebruik en sociale con-
tacten tot relevante tegenstellingen leiden, dienen we natuurlijk vooraf te verduide-
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lijken wanneer we een verschil als een tegenstelling beschouwen. In de sociologie 
worden, mijns inziens, op die vraag drie antwoorden gegeven. 

Een verschil wordt, ten eerste, een tegenstelling zodra de betrokken personen het 
als dusdanig beschouwen en zich op basis van dat verschil groeperen, eventueel 
organiseren en rond de problematisering van het verschil sociale en/of politieke actie 
voeren. In dat geval is het verschil niet alleen een tegenstelling, maar een breuk-
lijn. De klassieke referentie is hier ongetwijfeld hoofdstuk 4 van deel 3 van Webers 
Wirtschaft und Gesellschaft, beter bekend via de Engelse vertaling als Class, status, party. 
Daarin wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een klasse op zichzelf en 
een klasse voor zichzelf; tussen de objectief gegeven klasse, de klasse ingeschreven 
in de structuur van de samenleving enerzijds, de klasse die zich onder bepaalde 
historische omstandigheden bewust wordt van zichzelf en zich organiseert ander-
zijds. Die inzichten over klassen kunnen veralgemeend worden naar alle verschillen, 
tegenstellingen, breuklijnen en georganiseerde, zelfbewuste collectiviteiten. 

De inzichten van Weber impliceren echter dat men niet alleen van een tegenstel-
ling kan spreken in het geval van een bewuste collectiviteitsvorming of organisatie 
rond een verschil. Een dergelijke ontwikkeling diende volgens hem trouwens te 
worden beschouwd als een relatief zeldzaam gebeuren. Tegenstellingen kunnen 
als het ware ook al ingeschreven zijn in de aard van de verschillen. Dat leidt tot een 
tweede benadering van het verband tussen een verschil en een tegenstelling, waarin 
men verder twee varianten kan onderscheiden. De eerste is normatief of ethisch. 
Verschillen die sterk samenhangen met verschillen in levenskansen bijvoorbeeld, 
kunnen op ethische gronden als tegenstellingen worden benaderd. Dat gebeurt 
frequent in de sociologische praktijk. Het verschil tussen laag- en hooggeschoolden 
wordt steeds meer als een tegenstelling beschouwd, omdat we weten dat het sterk 
samenhangt met een hele reeks levenskansen, letterlijk ook met dé levenskans of de 
gemiddelde levensverwachting. De tweede variant is theoretisch. We kunnen ook van 
tegenstellingen spreken omdat sommige verschillen van groot belang worden geacht 
in het licht van een bepaalde maatschappijtheorie, zoals het klassebegrip voor het 
marxisme of het genderbegrip voor het feminisme. In die zin zou ik de verschillen 
in de blootstelling aan socialisatie en beïnvloeding meteen tegenstellingen kunnen 
noemen in het licht van de sociale controletheorie en de diagnose dat we vandaag in 
een symbolische samenleving leven. 

De bijdrage van Weber heeft mijns inziens nog een derde en empirisch vrucht-
baarder weg geopend, die erin bestaat na te gaan hoe bepaalde verschillen zich 
omwille van hun maatschappelijke relevantie tot tegenstellingen ontwikkelen. Deze 
denkpiste suggereert dat men speurt naar tekenen van een beleving van gemeen-
schappelijkheid op basis van een gedeelde situatie. Deze kan betrekking hebben op 
groepsvorming, het vormen van vriendschapsrelaties, het ontwikkelen van gemeen-
schappelijke smaken en opvattingen en het bewustzijn daarvan. Een tegenstelling, 
zo zou men de implicaties van deze denkpiste kunnen omschrijven, is een verschil 
dat zelfbewust wordt, zonder dat dit bewustzijn al meteen hoeft uit te monden 
in gemeenschappelijke actie, organisatie of partijvorming. Eén van de mogelijke 
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manieren om te onderzoeken of een verschil al gekoppeld is aan een proces van 
bewustwording bestaat erin na te gaan of dat verschil systematisch verband houdt 
met ervaren onrechtvaardigheid, onvrede of onbehagen. Zo’n band is in het verleden 
steeds een krachtig motief geweest om de tegenstelling ook organisatorisch vorm te 
geven en uit te bouwen tot een politiek conflict. Dat is de piste die ik hier zal volgen. 
Ik zal, meer bepaald, kijken naar de samenhang tussen verschillen in de confrontatie 
met socialiserende instellingen enerzijds, gevoelens van onbehagen anderzijds.

Onbehagen wordt in de sociologische literatuur op verschillende manieren 
gedefinieerd. Als indicatoren van onbehagen beschouw ik: het gevoel dat alles van 
waarde teloorgaat, dat de toekomst er slecht uitziet, de wereld onveilig is en moei-
lijk begrijpbaar; dat mensen en instellingen niet meer te vertrouwen zijn, dat men 
machteloos staat, geen plaats meer heeft in de wereld die zich aandient. Onderzoek 
over negatieve toekomstbeelden, onveiligheidsgevoelens, anomie en wantrouwen, 
is daarom relevant om inzicht te verwerven in onbehagen. Er zijn aanwijzingen dat 
die gevoelens onderling samenhangen en dus inderdaad kunnen worden beschouwd 
als verschillende indicatoren van een meer omvattend verschijnsel als onbehagen 
(Elchardus en Smits 2002; De Groof en Elchardus 2004). Empirisch onderzoek wijst 
tevens uit dat die gevoelens verband houden met, maar niet kunnen worden gelijkge-
steld aan of herleid tot persoonlijk welbevinden (Culbertson en Stempel 1985; Arnett 
2000; De Groof en Elchardus 2004). De indicatoren van onbehagen drukken een 
oordeel uit over de gang van zaken in de wereld en in de samenleving. Dat wordt door 
de mensen blijkbaar onderscheiden van een oordeel over hun persoonlijke toestand. 
Onbehagen is in feite een samenleving die niet lekker zit.

In de databanken die ik gebruik voor secundaire analyse zitten drie indicatoren 
van onbehagen: negatieve toekomstverwachtingen, gevoelens van onveiligheid en 
gevoelens van anomie. Als systematische verschillen in contact met socialiserende 
en beïnvloedende instellingen inderdaad uitgroeien tot tegenstellingen, dan zouden 
ze moeten samenhangen met deze indicatoren van onbehagen.

Ik zal twee soorten toetsen uitvoeren op de hier ontwikkelde hypothesen. De 
eerste (de paragraaf over verschillen in socialisatie en onbehagen) is bedoeld om 
na te gaan of de vermelde verschillen in socialiserende praktijken systematisch 
samenhangen met onbehagen. De daarop volgende paragraaf wil, in de mate van het 
mogelijke, nagaan of de door de these van de symbolische samenleving voorspelde 
evolutie zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan. Hebben levensbeschouwelijke 
tegenstellingen, materiële condities en andere indicatoren van de oude modus van 
sociale controle mettertijd hun relevantie verloren ten voordele van verschillen in de 
confrontatie met socialiserende instellingen?

Verschillen in socialisatie en onbehagen
In de symbolische samenleving zijn de socialiserende praktijken van groot belang 
voor opname in de samenleving. Men kan daarom verwachten dat verschillen in de 
confrontatie met die praktijken leiden tot verschillen in de mate waarin men zich 
opgenomen voelt in de samenleving. Die mate kan zowel betrekking hebben op 
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de kansen op economische, politieke, sociale en culturele participatie (of wat ook 
wel burgerschap wordt genoemd) als op de mate waarin men het gevoel heeft bij de 
samenleving betrokken te zijn. Een gebrekkige mate van opname kan daarom leiden 
tot gevoelens van anomie (machteloosheid tegenover de gang van zaken), negatieve 
toekomstbeelden of verwachtingen, en een gevoel van kwetsbaarheid en bedreiging 
dat wordt vertaald in onveiligheidsgevoelens. Men kan die gevoelens zeker verwach-
ten bij laaggeschoolden omdat onderwijs een heel belangrijke socialiserende instel-
ling is, die een belangrijke rol speelt bij de vorming van de kansen op volwaardig 
burgerschap. Een uitgebreide literatuur verwacht gelijkaardige effecten van een 
gebrek aan sociale participatie en cultuurparticipatie (zie o.m. Elchardus et al. 2001; 
Dekker 2002).

Van televisie kijken en vooral van het kijken naar of een voorkeur voor commer-
ciële televisie werd al herhaaldelijk vastgesteld dat zij de onveiligheidsgevoelens 
aanzwengelen.3 Het is waarschijnlijk dat de massamedia in het algemeen en de 
commerciële massamedia in het bijzonder, zich in hun zoektocht naar publiek 
ook meegaand richten naar de smaak, verzuchtingen en aspiraties van de mensen 
die zich ten gevolge van een laag onderwijspeil en/of een lage graad van sociale of 
culturele participatie, onbehaaglijk voelen. Precies het aanspreken van en inspelen 
op die gevoelens kan deze nog bevorderen. We kunnen daarom ook verwachten dat 
de combinatie van lage sociale participatie en veel televisie kijken, het onbehagen 
sterk in de hand zal werken. Op basis van deze stellingen verwachten we dat een laag 
onderwijsniveau, een lage graad van sociale en culturele participatie, intens televi-
sie kijken en een voorkeur voor commerciële televisie gepaard zal gaan met hogere 
niveau van de verschillende indicatoren van onbehagen. We kunnen verder verwach-
ten dat de effecten van het onderwijs relatief sterk zullen zijn. Vroeger empirisch 
onderzoek laat daarenboven vermoeden dat de effecten van de mediavariabelen 
sterker zullen zijn voor de gevoelens van onveiligheid dan voor de andere indicatoren 
van onbehagen.

In de tabellen 3.2 tot en met 3.5 worden de bevindingen uit negen databanken, 
verzameld tussen 1995 en 2002, samengevat.4

Een laag onderwijspeil, een voorkeur voor commerciële media en een lage mate 
van cultuurparticipatie bevorderen een negatief toekomstbeeld (tabel 3.2). Lage 
participatie aan het verenigingsleven en veel tv kijken doen dat eveneens, maar in 

3 Zie Gordon en Heath (1981) Hirsch (1981), Heath en Gilbert (1996) Gebotys et al. 
(1988), Liska en Baccaglini (1990), Williams en Dickenson (1993), Altheide (1997), Chi-
ricos et al. (1997), O’Connel (1999), Vergeer et al. (2000), Chiricos et al. (2000), Lowry 
et al. (2003), Romer et al. (2003),  Champagne (1991) en Culbertson en Stempel (1985).

4 Voor de analyse werd gebruik gemaakt van een aantal van de surveys jaarlijks verzameld 
door de Administratie Planning en Statistiek van de Vlaamse Gemeenschap (http:
//aps.vlaanderen.be) de andere gebruikte databanken zijn beschreven in de bijlage van 
Elchardus en Glorieux (2002). In alle databanken werden de respondenten 18 tot 75 
jaar oud geselecteerd. Het aantal respondenten ligt tussen 1077 (aps 1999) en 3286 (ds 
2001). 
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mindere mate. De combinatie van veel televisiekijken en lage participatie draagt dan 
weer wel sterk bij tot een negatieve toekomstverwachting. Die resultaten zijn steeds 
gecontroleerd voor de invloed van leeftijd, geslacht, financiële situatie en arbeids-
marktstatuut (en/of ervaring met werkloosheid).

Tabel 3.2 Samenvatting van secundaire analyses betreffende negatieve toekomstverwachtingen
Data R2 Variabelen β P< Controles voor

APS 1996 18% Onderwijspeil
Aantal lidmaatschappen
Uren tv
Cultuurparticipatie.

-0,10
-0,11
 0,07
-0,10

0,00
0,00
0,05
0,01

Geslacht (n.s.), leeftijd, inkomen of armoede 
(ns.), werkloosheid (ns.)

Idem 18% Onderwijspeil
Participatie en tv
Cultuurparticipatie

-0,09
-0,10
-0,14

0,01
0,01
0,00

Idem, inkomen (n.s.)

APS 1997 16% Onderwijspeil
Cultuurparticipatie

-0,10
-0,17

0,00
0,00

Geslacht (n.s.), leeftijd, inkomen (n.s.), arbeids-
marktstatuut (n.s.), werkloosheid

TOR 1998 27% Onderwijspeil
Lid/niet lid
Uren tv
Mediavoorkeur
Cultuurparticipatie

-0,13
-0,14
 0,07
-0,08
-0,14

0,00
0,00
0,05
0,05
0,00

Geslacht, leeftijd, inkomen, arbeidsmarktstatuut
(n.s.) , werkloosheid (n.s.)

Idem 21% Onderwijspeil
Participatie en tv

-0,17
-0,21

0,00
0,00

Leeftijd, geslacht

APS 1999 16% Onderwijspeil
Mediavoorkeur

-0,11
-0,18

0,01
0,00

Leeftijd, geslacht, inkomen (n.s.), werkloosheid 
(n.s.)

APS 2000 15% Onderwijspeil
Actief lid
Cultuurparticipatie

-0,14
 0,05
-0,11

0,01
n.s.

0,01

Leeftijd, geslacht (n.s.), inkomen (n.s.), werk-
loosheid (n.s.)

DS 2001 11% Onderwijspeil
Actief lid
Mediavoorkeur

-0,11
-0,08
-0,10

0,00
0,00
0,00

Leeftijd (n.s.), geslacht (n.s.), financiële situatie, 
werkloosheid (n.s.)

Bij het bevorderen van onveiligheidsgevoelens spelen onderwijs en sociale partici-
patie een wat minder belangrijke, maar toch nog significante rol (tabel 3.3). Het zijn 
hier vooral de media, zowel de zendervoorkeur als de combinatie van lage sociale 
participatie en veel televisie kijken, die een belangrijke impact hebben. 

Gevoelens van anomie worden bevorderd door een laag onderwijsniveau, een 
voorkeur voor commerci le media, lage sociale en culturele participatie (tabel 3.4). 

Op de metafactor onbehagen hebben al die factoren eveneens een effect (tabel 
3.5). Dat is doorgaans groter dan voor de afzonderlijke componenten van onbeha-
gen, waarschijnlijk omdat de metafactor beter de ervaring van onbehagen meet dan 
die afzonderlijke componenten.
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Tabel 3.3 Samenvatting van secundaire analyses betreffende onveiligheidsgevoelens
Data R2 Variabelen β P< Controles voor

TOR 1998 23% Onderwijspeil
Lid/niet lid
Uren tv
Mediavoorkeur
Cultuurparticipatie

-0,05
-0,04
 0,07
-0,22
-0,07

n.s.
n.s.

0,05
0,00
0,10

Geslacht, leeftijd, inkomen (n.s.), arbeidsmarkt-
statuut
(n.s.) werkloosheid (p=.06)

Idem 23% Onderwijspeil
Participatie en tv

-0,09
-0,26

0,00
0,00

Leeftijd, geslacht

APS 1999 14% Onderwijspeil
Mediavoorkeur

-0,00
-0,19

n.s.
0,00

Leeftijd, geslacht, inkomen (n.s.), werkloosheid 
(n.s.)

APS 2000 18% Onderwijspeil
Actief lid
Cultuurparticipatie

-0,09
-0,04
-0,12

0,01
0,12
0,00

Geslacht, leeftijd, inkomen (n.s.), werkloosheid 
(n.s.)

DS 2001 18% Onderwijspeil
Actief lid
Mediavoorkeur

-0,11
-0,07
-0,14

0,00
0,00
0,00

Geslacht, leeftijd, Werkloos, financiële situatie 

APS 2002 14% Onderwijspeil
Vrijwilligerswerk
Uren tv

-0,08
-0,10
 0,09

0,01
0,00
0,00

Geslacht, leeftijd, werkloosheid (n.s.), inkomen 
(n.s.)

Tabel 3.4 Samenvatting van secundaire analyses betreffende gevoelens van anomie
Data R2 Variabelen β P< Controles voor

ISPO 1995 28% Onderwijspeil
Lid/niet lid

-0,33
-0,11

0,00
0,00

Geslacht, leeftijd, inkomen, arbeidsmarktstatuut, 
werkloos (p=.10)

APS 1998 11% Onderwijspeil
Cultuurparticipatie

-0,18
-0,11

0,00
0,00

Geslacht, leeftijd, werkloosheid, inkomen (n.s.)

APS 1999 22% Onderwijspeil
Mediavoorkeur

-0,16
-0,23

0,01
0,00

Leeftijd, geslacht (n.s.), inkomen (n.s.), werkloos-
heid (n.s.)

Tabel 3.5 Samenvatting van secundaire analyses betreffende onbehagen (gemeten als metafac-
tor op basis van negatieve toekomstbeelden, onveiligheidsgevoelens en anomie)

Data R2 Variabelen β P< Controles voor

TOR 1998 33% Onderwijspeil
Lid/niet lid
Uren tv
Mediavoorkeur
Cultuurparticipatie

-0,10
-0,10
 0,08
-0,18
-0,12

0,00
0,00
0,01
0,00
0,00

Geslacht, leeftijd, inkomen, arbeidsmarktstatuut
(n.s.), werkloosheid (n.s.)

Idem 23% Onderwijspeil
Participatie en tv

-0,15
-0,17

0,00
0,00

Leeftijd, geslacht

Verschillen in de wijze waarop mensen in contact komen met de socialiserende en 
beïnvloedende instellingen houden duidelijk en systematisch verband met onbeha-
gen. Lage scholing, intens televisiekijken, maar meer nog een keuze voor commer-
ciële televisie, lage sociale en culturele participatie, maar meer nog lage participatie 
gekoppeld aan intens televisiekijken, leiden tot onbehagen. De secundaire analyses 
suggereren daarenboven dat de invloed van die factoren veel belangrijker is dan die 
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van sociaal-economische ongelijkheden. De laatste hebben doorgaans zwakke en 
niet zelden statistisch insignificante effecten. Die vaststelling ondersteunt op een 
vrij rechtstreekse wijze de stelling van de symbolische samenleving. Over de tijd zijn 
sociale controle en dus ook de gevoelige verschillen of maatschappelijke tegenstel-
lingen verschoven van materiële condities naar beïnvloeding via symbolen. In de 
volgende sectie probeer ik die stelling op een meer rechtstreekse wijze te toetsen. 

Van materiële naar culturele tegenstellingen
Als we de opkomst van de symbolische samenleving afmeten aan relatief duidelijke 
indicatoren als geloofsafval, expansie van het onderwijs, opkomst en verspreiding 
van de televisie, dan gaat het om een naoorlogse ontwikkeling die zich vooral over 
de laatste 45 jaar heeft voltrokken. Om de stelling van de symbolische samenleving 
te toetsen zou men moeten nagaan of 45 jaar geleden verschillen in levensbeschou-
wing, ideologie en materiële condities sterker samenhingen met indicatoren van 
onbehagen dan vandaag. Voor Vlaanderen en België ontbreken de gegevens voor zo’n 
toets. Men kan echter aannemen dat gevoeligheid voor een bepaalde modus van con-
trole een generatieverschijnsel is. Processen als detraditionalisering, de opkomst van 
de welvaartsstaat, de expansie van het onderwijs, de opkomst en verspreiding van 
de televisie, voltrekken zich relatief langzaam en tekenen de generaties die ermee 
geconfronteerd worden. Daarom kan men veronderstellen dat mensen die in een 
bepaalde modus van sociale controle zijn opgegroeid en daarin hun vormende jaren 
hebben beleefd (laat ons stellen tot 17) ook in hun verder leven getekend blijven door 
de kenmerken van die modus van controle. Die veronderstelling of aanname laat toe 
de these van de symbolische samenleving te toetsen.

Ik doe dat via een vergelijking van mensen die 17 waren in 1944, en dus opgroei-
den in de oude modus van sociale controle, met mensen die 17 werden tussen 1969 en 
2001 en opgroeiden in de nieuwe modus van sociale controle. Het beginpunt van die 
laatste wordt dan gedateerd op het mediagenieke 1968. Een vergelijking van die twee 
groepen is mogelijk omdat er twee databanken zijn waarin zij sterk vertegenwoor-
digd zijn en die een aantal van de relevante gegevens bevatten. De eerste betreft een 
steekproef van de bevolking 18 tot 75 die in 1999 werd bevraagd (en waaruit de 18-
50-jarigen, die 17 werden na 1968, worden geselecteerd). De tweede is een steekproef 
van 1500 75-jarigen die in 2002 werden geïnterviewd.5

Als de stelling van de symbolische samenleving opgaat, zouden we moeten vast-
stellen dat verschillen in socialisatie een belangrijker rol spelen bij de personen 18 
tot 50 dan bij de 75-jarigen, terwijl levensbeschouwing, respect voor gezag, ideologie 
en materiële condities belangrijker zijn bij de 75-jarigen dan bij de jongere genera-
ties. In de databanken ontbreken indicatoren over detraditionalisering. Enkel de 
levensbeschouwing is beschikbaar. Daarom vergelijken we het effect van enerzijds 

5 De eerste survey is een jaarlijkse aflevering van de surveys van de Administratie Planning 
en Statistiek (aps), voor de technische details van het onderzoek bij 75-jarigen, zie 
Elchardus en Faelens 2003.
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levensbeschouwing en materiële condities (met name het relatieve inkomen dat reke-
ning houdt met het aantal gezinsleden en de werkloosheidservaring) enerzijds, met 
variabele eigenschappen van de socialisatie anderzijds (met name opleiding, media-
voorkeur, tijd besteed aan televisie kijken en een variabele die een globale maat van 
sociale participatie, cultuurparticipatie en actieve vrijetijdsbesteding meet). In het 
licht van de stelling van de symbolische samenleving verwachten we dat de levens-
beschouwing en de materiële condities belangrijker zijn voor de oudere generatie, 
de verschillen in socialiserende praktijken belangrijker voor de jongere generatie. 
De toets wordt hier uitgevoerd met de overkoepelende maat voor onbehagen (een 
metafactor van toekomstbeeld, gevoelens van anomie en onveiligheidsgevoelens) als 
afhankelijke variabele. De gevoelens van onbehagen liggen gemiddeld hoger bij de 
75-jarigen dan bij de 18-50-jarigen (zie tabel 3.6). 

Tabel 3.6 Beschrijving afhankelijke variabele maatschappelijk onbehagen (o.b.v. negatief toe-

komstbeeld, onveiligheidsgevoelens en anomie)
Somschaal 0-100 75-jarigena 18-50-jarigenb

Gemiddelde 58,74 42,51

Minimum 16,46 7,29

Maximum 95,56 95,83

Standaardafwijking 14,62 12,10

a GOA19 (N=1095). Voor de analyses werden enkel die 75-jarigen geselecteerd die ooit hebben gewerkt.

b APS 1999 (N=1012). Voor de analyses werden enkel de 18-50-jarigen geselecteerd.

Om rekening te kunnen houden met de werkloosheidservaring werden enkel die 
respondenten geselecteerd die ooit hebben gewerkt. Bij de 18-50-jarigen heeft dat 
nauwelijks een effect op de sekseratio; bij de 75-jarigen worden op die manier relatief 
veel vrouwen weg geselecteerd (zie tabel 3.7). Een vergelijking van de twee groepen 
laat verder ook heel duidelijk de effecten van de onderwijsexpansie zien. Van de 
75-jarigen heeft minder dan een kwart postsecundair onderwijs gevolgd. Bij de 18-
50-jarigen is dat drie kwart. De 75-jarigen zitten per dag gemiddeld 3,46 uur voor de 
televisie, de 18-50-jarigen gemiddeld 2,21 uur.
Het effect van sekse is in beide databanken significant en in beide ook nagenoeg 
even sterk. Vrouwen zijn vatbaarder voor gevoelens van onbehagen dan mannen (zie 
tabellen 3.8 en 3.9).

Al de variabelen die de effecten van socialiserende instellingen meten, zijn sterk 
significant bij de groep van 18-50-jarigen. Het toevoegen van die variabelen aan de 
sekse en de leeftijd doet de verklaarde variantie nagenoeg verdrievoudigen of stijgen 
met meer dan 16 procentpunten. Bij de 75-jarigen daarentegen zijn twee van die vier 
variabelen insignificant, de mediavoorkeur en de tijd besteed aan tv, ondanks de 
grote hoeveelheid tijd die voor de televisie wordt doorgebracht. Eén variabele, de 
actieve tijdsbesteding en participatie, heeft een relatief zwak effect met een zwakke 
significantie. Enkel het onderwijsniveau heeft een sterk effect dat trouwens nage-
noeg identiek is aan dat opgetekend bij de groep van 18 tot 50. 
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Tabel 3.7 Beschrijving van een aantal onafhankelijke variabelena

75-jarigen 18-50-jarigen

Sekse

- Man  60,8%  49,3%

- Vrouw  39,2%  50,7%

Opleiding

- Laag opgeleid (hoogstens lager secundair onderwijs)  75,7%  24,7%

- Hoog opgeleid (vanaf hoger secundair onderwijs)  24,3%  75,3%

Deelname aan levensbeschouwelijke plechtigheden

- Nooit tot zelden  66,7%  83,3%

- Vaak tot altijd  33,3%  16,7%

Tijd besteed aan tv-kijken

- Gemiddeld aantal uren per dag  3,46  2,21

Gestandaardiseerd huishoudensinkomen

- Gemiddeld in BEF per maand 36.702 57.402

Ooit werkloos geweest

- Neen  71,7%  50,8%

- Ja  28,3%  49,2%

a Zie noten tabel 3.6

Tabel 3.8 Regressieanalyse op maatschappelijk onbehagen (APS 1999; 18-50-jarigen)
Stap 1 Stap 2 Stap 3

Constante  27,99  30,96  29,41

Controlevariabelen:

Sekse (ref: man)  0,20***  0,18***  ,18***

Leeftijd  0,22***  0,17***  0,18***

Socialiserende instellingen:

Opleiding (ref: lager opgeleid)  -0,13**  -0,13**

Elitaire mediavoorkeur  -0,17***  -0,17***

Actieve tijdsbesteding en participatie  -0,11**  -0,11**

Tijd besteed aan tv-kijken  0,17***  0,16***

Socio-economische condities en levensbeschouwing:

Gestandaardiseerd huishoudensinkomen  (0,02)

Ooit werkloos geweest (ref: neen)  (0,04)

Deelname aan levensbeschouwelijke plechtigheden (ref: nooit 
of zelden)

 (-0,01) 

R²  0,09  0,25  0,25

De significantie van de effecten is als volgt: * p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001 ; ( ): niet significant.
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Tabel 3.9 Regressieanalyse op maatschappelijk onbehagen (GOA19; 75-jarigen) 
Stap 1 Stap 2 Stap 3

Constante  56,17  55,67  57,16

Controlevariabelen:

Sekse (ref: man)  0,18***  0,15***  0,16***

Socialiserende instellingen:

Opleiding (ref: lager opgeleid)  -0,18***  -0,13***

Elitaire mediavoorkeur  (0,02)  (-0,02)

Actieve tijdsbesteding en participatie  -0,10**  -0,07*

Tijd besteed aan tv-kijken  0,07*  (0,04)

Socio-economische condities en levensbeschouwing:

Gestandaardiseerd huishoudensinkomen  (-0,06)

Ooit werkloos geweest (ref: neen)  0,17***

Deelname aan levensbeschouwelijke plechtigheden (ref: 
nooit of zelden)

 -0,08**

R²  0,03  0,09  0,13

De significantie van de effecten is als volgt : * p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001 ; ( ): niet significant.

Bij de 18-50-jarigen hebben noch de levensbeschouwing, noch de variabelen die naar 
materiële condities verwijzen, enig effect. Bij de 75-jarigen zijn er effecten van de 
levensbeschouwing en, heel sterk, van de werkloosheidservaring. Het relatief inko-
men heeft bij geen van beide groepen een effect op het onbehagen. Bij de 75-jarigen 
blijkt het vooral de ervaring van werkloosheid en uitsluiting tijdens de loopbaan te 
zijn, die nog steeds, lang nadat men definitief gestopt is met werken, tot gevoelens 
van onbehagen leidt. Bij de 18-50-jarigen, van wie ongeveer de helft ervaring heeft 
opgedaan met werkloosheid, heeft dit geen effect op het onbehagen. Blijkbaar is 
tussen die generaties de betekenis en ervaring van werkloosheid radicaal veranderd.

De vaststellingen ondersteunen duidelijk de these van de symbolische samen-
leving. Zij doen dat eigenlijk meer dan verwacht. Het volledige verdwijnen van de 
relevantie van levensbeschouwing en materiële condities bij het verklaren van onbe-
hagen bij de jongere generaties is een niet geanticipeerde bevinding. Onverwacht is 
ook wel dat het onderwijsniveau in beide generaties nagenoeg dezelfde rol speelt, 
terwijl volgens de gehanteerde definitie drie kwart van de 75-jarigen en één kwart 
van de 18-50-jarigen laaggeschoold is. Dat zou kunnen betekenen dat de vernieuwing 
van de modus van sociale controle toch vooral een kwesties is van de opkomst van de 
massamedia, in het bijzonder van de televisie en van de groei van een duaal media-
landschap waarin commerciële, populaire media duidelijk onderscheiden worden 
van publieke, minder populaire massamedia. We stellen trouwens ook vast (tabel 
3.4) dat de mediavoorkeur een bijzonder sterk effect heeft op het gevoel van onbeha-
gen. 

Het maatschappelijk gebruik van de nieuwe tegenstellingen
We dienen ons de vraag te stellen wat de samenleving nu doet met die nieuwe tegen-
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stellingen en het onbehagen dat er systematisch mee samenhangt. Bij wijze van 
besluit formuleer ik daarover twee gedachten, de eerste speculatief, de tweede al 
beter onderbouwd door onderzoek.

Democratisering via reality tv
Rond de tegenstellingen die zich bij de nieuwe wijze van sociale controle aftekenen, 
groeit voorlopig geen democratisch project. Het opgewekte onbehagen verschijnt 
niet als een motief of drijvende kracht om de tegenstelling op te tillen tot een con-
flict en te streven naar een democratische controle over de nieuwe instellingen van 
sociale controle, integendeel. Het onbehagen situeert zich bij de laaggeschoolden, 
die tevens een grotere kans hebben om te behoren tot de groepen met een voorkeur 
voor commerciële media en die gekenmerkt worden door een combinatie van lage 
sociale en culturele participatie, gekoppeld aan intens televisiekijken. Vanuit die 
groep klinkt geen vraag naar democratische controle over de middelen van sociale 
controle. Hij is veeleer gevoelig voor een trivialisering van het onderwijs, staat wat 
vijandig tegenover die instelling en is vatbaar voor het populistische argument dat 
oordelen over de culturele keuzes en smaken van mensen volkomen misplaatst is. 
Dat betekent niet dat de beschreven tegenstellingen niet worden ingeschreven in een 
politiek project. Het laat wel vermoeden dat dit project niet democratiserend is, mis-
schien zelfs niet politiek, maar veeleer economisch. Het door de tegenstelling aan-
gemaakte onbehagen wordt vooralsnog niet gekanaliseerd naar een politieke wil om 
sociale controle te democratiseren. Het ervaren onbehagen wordt veeleer vertaald 
in een vraag naar een media-aanbod dat op het onbehagen inspeelt, de gevoelens 
van uitsluiting opvangt en bijvoorbeeld democratisering simuleert via reality shows 
waarin ‘gewone mensen’ centraal staan. De controlerende instellingen van de sym-
bolische samenleving zullen waarschijnlijk veeleer worden geconfronteerd met de 
kritische vraag of ze bijdragen tot het ‘zich goed voelen’ dan door conflicten over de 
beheersbaarheid van hun invloed. Brave new world lijkt in dit verband een veel relevan-
tere toekomstvoorspelling dan Das Kapital.

Ideologisering van het onbehagen
Het lijkt me evident dat de betrokkenen zelf hun onbehagen zullen interpreteren. 
Zij zullen dat uiteraard vertalen in een visie op mens en samenleving die de eigen 
positie verklaart, zin geeft aan die persoonlijke ervaring en het eigen denken, voelen 
en handelen verantwoordt (Derks 2000). Zo’n visie moet aansluiten bij de aard van 
het onbehagen, maar zal waarschijnlijk ook gekleurd worden door de historische 
context waarin zij vorm krijgt. Het onbehagen dat voortvloeide uit de sociaal-eco-
nomische ongelijkheid werd gedurende meer dan een eeuw opgevangen en gericht 
door de socialistische ideologie. Het werd op die manier verbonden met een visie op 
de fundamentele conflicten inherent aan de maatschappelijke orde en met het geloof 
in vooruitgang. Het werd daarom ook niet meer als onbehagen, maar als onvrede en 
protest waargenomen. Het verwelken van de socialistische utopie, alsook de implo-
sie van de Tweede Wereld, sloten dat pad af, in ieder geval voor een tijd.
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Elders hebben Koen Pelleriaux en ik (Elchardus en Pelleriaux 2003; Elchardus 
2002a) geargumenteerd dat een vertaling van het onbehagen werd gezocht in een 
richting die aansluit bij de leefwereld van laaggeschoolden. In het resulterende 
mens- en maatschappijbeeld wordt de mens beschouwd als een nutmaximaliserend 
wezen dat wars van waarden zijn eigenbelang nastreeft. Een beroep op waarden 
wordt huichelachtig geacht omdat de enige echte drijfveer van het handelen het 
eigenbelang is. Daarom moet afwijkend gedrag hard worden aangepakt. Omdat 
mensen uit eigenbelang handelen, dient zo’n aanpak niet in de eerste plaats op over-
tuiging, maar op repressie te steunen. Daarvoor is gezag nodig. Dat gezag mag en 
kan eigenlijk best autoritaire vormen aannemen. Enkel een sterk persoon kan orde 
op zaken stellen en orde doen heersen. Men dient de opgelegde orde niet altijd te res-
pecteren, maar wie de wet overtreedt, moet ook kunnen boeten. Omdat iedereen uit 
eigenbelang handelt, zijn vertegenwoordigers, zeker politieke vertegenwoordigers, 
niet te vertrouwen. Het parlement kan misschien worden afgeschaft en de regering 
vervangen door een zakenkabinet of een sterke leider. De democratie zoals ze nu 
bestaat, geeft trouwens geen gevoel van effectiviteit, maar eerder van machteloos-
heid. Gewone mensen begrijpen niet wat er allemaal gebeurt en men houdt ook geen 
rekening met hen. De mens is niet vatbaar voor verandering, laat staan verbetering. 
Hij streeft altijd zijn eigen belang na. Men heeft enkel wat houvast aan mensen die op 
ons gelijken: men is veiliger binnen het gezin dan daarbuiten, beter met mensen uit 
eigen streek dan met anderen, beter bij eigen volk dan bij ander volk. Hoe groter de 
verschillen, hoe groter de risico’s. De eigen cultuur is immers een moeizaam verwor-
ven modus vivendi in een samenleving van berekende egoïsten. Multiculturaliteit is 
daarom gevaarlijk. Nieuwe medeburgers zijn nieuwe concurrenten, onvoorspelbaar 
in hun anders-zijn. Zij pakken werk af als dit schaars is en profiteren van een sociale 
zekerheid die niet door ‘hen’ maar door ‘ons’ werd opgebouwd. Ze zijn te vreemd om 
er vertrouwen in te stellen.

Het geheel van die houdingen vormt een stabiele cluster en ligt aan de basis 
van een tegenstelling die uitgroeit tot een echte breuklijn.6 Het gaat gepaard met 
populisme en met argwaan tegenover elites. Het geeft diepte en politieke vorm aan 
het verschil tussen laag- en hooggeschoolden, tussen voorstanders van commerciële 
media en degenen die ‘cultureel betuttelend’ willen optreden, tussen de ongeor-
ganiseerde massa en mensen via vrijwillig lidmaatschap georganiseerd in druk-
kingsgroepen. Samen met onbehagen draagt die houding sterk bij tot het succes 
van extreem-rechts of populistisch rechts (Elchardus en Pelleriaux 1998; Pelleriaux 
2000a).

6 Zie Elchardus (1994), Elchardus en Pelleriaux (1998), Elchardus et al. (1998a), Elchar-
dus et al. (2001), Stevens en Elchardus (2001) en Tresignie et al. (2002).
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4 Emancipatie van de agrarische sector

Dirk Duijzer

Stad en platteland
De inleidingen van Elchardus en Schuyt geven geen aanleiding om de tegenstelling 
tussen stad en platteland centraal te stellen. Integendeel, Schuyt neemt juist enigs-
zins afstand van de traditionele scheidslijnen binnen een samenleving. Hij consta-
teert op basis van bestaande gegevens dat de spanningen tussen de regio’s (stad en 
platteland) zijn teruggelopen. Het onderscheid boeren, burgers en buitenlui is steeds 
minder aanwezig (Smaal et al. 2002).

Eeuwenlang is deze tegenstelling er wel geweest. Ik geef een drietal voorbeelden. 
In de Middeleeuwen, toen burgers en poorters gingen wonen in kastelen en steden, 
waren in sommige streken de boeren verplicht ten gerieve van de nachtrust van de 
burgers kikkers te vangen uit de slotgracht van een kasteel (De Rek 1975).

Als tweede voorbeeld kan ik noemen dat nu nog jaarlijks ergens in Zuid-Hol-
land de dood van een aantal boeren wordt herdacht. Zij hadden een dijk gedicht die 
door soldaten was doorstoken om in het kader van de Hollandse Waterlinie een stad 
te beschermen met een strook water. Dat landerijen, oogst, dieren en boerderijen 
vernietigd werden, was niet belangrijk. De boeren die voor hun have en goed opkwa-
men, werden opgehangen.

Als derde voorbeeld laat ik dominee Van Hamelsveld, die in de achttiende eeuw 
lange tijd predikant was op het Noord-Hollandse platteland, aan het woord. Hij 
meende dat veel boeren ‘in kunde en gebruik van verstand niet boven hun redeloos 
vee uitmunten’.

In 1957 deed de georganiseerde landbouw een onderzoek naar de meningen en 
gevoelens van stedelingen over de agrarische bevolking in Nederland (Landbouw-
schap 1957). Uit dat onderzoek bleek dat stedelingen over de boer als mens een 
overwegend ongunstig beeld hadden en dat het beeld van de stedeling over het 
boerenbedrijf uitgesproken gunstig was. De stedelingen meenden vrijwel allemaal 
dat ze de boer alleen al aan uiterlijke kenmerken konden herkennen. In het rapport 
wordt opgemerkt dat de stedeling in zijn gezindheid met betrekking tot de boer 
‘aarzelt tussen mesthoop en tractor’. Het eerste zou zijn op te vatten als symbool van 
de onaangename en onvermijdelijke kanten van het boerenbestaan, als zinnebeeld 
evenzeer van achterlijkheid en van een omgeving waarmee de stedeling zich louter 
nog via de schillenboer verbonden kan voelen. De tractor zou de flinke, deskundige 
beroepsbeoefenaar symboliseren, die in werk en leven in toenemende mate in de 
verstedelijkte samenleving en cultuur is opgenomen.

Emancipatie van boeren en tuinders gedurende de twintigste eeuw
Toen door de enorme graanexport vanuit Amerika naar Europa de prijzen van graan 
inzakten en er een geweldige crisis ontstond, besloot de regering in 1886 een staats-
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commissie in te stellen. Deze staatscommissie adviseerde om met name te gaan 
werken aan een infrastructuur die boeren en tuinders moest helpen bij de gewenste 
emancipatie en innovatie. De ontwikkeling van coöperaties en het beroemde systeem 
van onderwijs, voorlichting en onderzoek – het beroemde ovo-drieluik – kwam 
vanaf die tijd van de grond. Lubbers zei daar een keer van dat er overal waar hij op het 
platteland een deur opentrok een landbouwvoorlichter naar buiten viel.

In 1898 werd de eerste centrale coöperatieve bank opgericht. Bij het 50-jarig 
jubileum vermeldde de toenmalige voorzitter van de Raad van Toezicht, profes-
sor Minderhoud, dat de emancipatie van de agrarische bevolking de voornaamste 
doelstelling van de kredietcoöperatie was geweest (Sluyterman et al. 1998). De 
technische voorlichting kwam aan het eind van de negentiende eeuw het eerst van 
de grond. Aanvankelijk bestond de mening dat de voorlichting aan boeren het best 
door predikanten zou kunnen worden gegeven (Manders 1984). Met dat doel werden 
er aan de hogescholen colleges in de landbouwkunde gegeven aan theologische 
studenten. Dat heeft zich helaas niet voortgezet, als ik goed luister naar de onzin die 
regelmatig van de kant van de kerken over de land- en tuinbouw wordt uitgestort.

In de periode van 1950 tot 1960 zette de overheid zich, samen met de landbouw-
organisaties, massaal in voor de emancipatie van het platteland. Er ontstonden 
voorlichtingsdiensten die kookboeken schreven, les gaven in schoonmaken, huizen 
inrichten, hygiëne, keukeninrichting, inmaken van groente en fruit, wecken enzo-
voort (Van der Woude 2001). Woningvoorlichting, gezinsbestedingen en arbeids-
rationalisatie waren de drie belangrijkste speerpunten waarop de huishoudelijke 
voorlichting zich richtte.

De boerenorganisaties richtten talloze huishoudscholen en lagere landbouwscho-
len op en er werd geronseld onder de leden om voldoende leerlingen te krijgen. Het 
deed mij denken aan een stukje van Paul Schnabel in de nrc van 17 april 2004 over 
dr. Spock en rust, reinheid en regelmaat. Of het discours over waarden en normen 
in dat verband, zoals Elchardus in hoofdstuk 3 stelt, nog maar zelden een pleidooi is 
voor de terugkeer naar traditie, bevelshuishouding en gestrengheid in de leer waag 
ik voor zover het de pedagogiek betreft te betwijfelen, maar dat is niet mijn onder-
werp.

Professor Hofstede van de Wageningse agrarisch-sociologische school typeerde 
deze hele ontwikkeling als een overgang van het traditionele naar het moderne 
dynamische cultuurpatroon (Manders 1984). Hij vond dat de technische veranderin-
gen die samengingen met deze overgang aanpassing van geheel de mens noodzake-
lijk maakten. Uiteindelijk leidde dat tot allerlei projecten van streekverbetering en 
ruilverkaveling.

Aaibaar platteland
De laatste jaren word ik vaak aangesproken door stedelingen die medelijden hebben 
met boeren en tuinders. Jammer dat ze zo hard moeten werken, jammer dat de 
marges zo smal zijn geworden, jammer van die grote bedrijven, jammer van al die 
techniek… Vroeger… met die gezellig rammelende melkbussen, toen iedereen nog 
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tijd voor elkaar had en je nog voldaan kon rusten na de arbeid. En dan volgen de ver-
halen zoals ze nog steeds te lezen zijn in de Verkade albums over De Boerderij van 
H.E. Kuylman; in de boeken van Geert Mak en Frank Westerman en met de plaatjes 
van Ot en Sien en de verstilde schoonheid van de schilderijen van de Haagse School. 
Vele dichters en schilders hebben in het verleden het werk van de landman geroman-
tiseerd. De historica Hilde Krips-Van der Laan (2003) vraagt zich af of de geroman-
tiseerde wereld van Mak en Westerman ooit zo heeft bestaan en niet ook mede is 
ingegeven door het verlangen het verleden te idealiseren. Is op hen niet van toepas-
sing, zo vraagt ze zich af, wat door onder anderen de Groningse hoogleraar intel-
lectuele en theoretische geschiedenis Frank Ankersmit als ‘de pijn van Prometheus’ 
is getypeerd, namelijk de culturele pijn waarin een beschaving zich voortdurend 
bewust blijft van de idylle van voorgoed verloren werelden? 

De historicus Kooij vraagt zich af waarom er zo gedoemd gesproken wordt in 
termen van ‘teloorgang van het platteland’ (Kooij 2003). Hij vraagt zich spottend af 
of het platteland opgehouden is plat te zijn. De huidige generaties en de burgers van 
de negentiende eeuw hebben vermoedelijk een heel ander oordeel over de staat van 
het platteland. De teloorgang van het platteland is een subjectief verschijnsel en het 
moet duidelijk zijn dat het Nederlandse platteland qua functies en activiteiten te veel 
verstedelijkt is om ooit nog als agrarisch bestempeld te kunnen worden.

De teloorgang van het platteland zal nog wel erger worden. Maar ook de stad uit 
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw is teloorgegaan. De compacte 
ommuurde stad en het platte agrarische platteland met op de achtergrond als onge-
rept ervaren natuur: beide zijn opgegaan in een gemengd landschap dat gekenmerkt 
wordt door grote multifunctionaliteit en mobiliteit. Maar temidden van de interna-
tionalisering en globalisering constateert Kooij dat de discussie over de global village 
verlegd wordt naar glocalisering, een combinatie van globalisering en lokaliteit, 
waarbij zowel stedelingen als plattelanders regionale ijkpunten willen behouden in 
een uitdijende wereld. Er is een soort dorpsgevoel dat de mensen bijeen houdt, een 
dorpsgevoel, volgens Kooij, dat overigens ook in de steden gekoesterd wordt, gezien 
het grote aantal wijkfeesten en straatbarbecues dat daar plaatsvindt.

Breuklijnen
In 1994 fuseerden de drie verzuilde landbouworganisaties tot lto Nederland, op 
hetzelfde moment dat ook de organisaties in het midden- en kleinbedrijf en het 
grootbedrijf fuseerden. Net zo min als in het voorafgaande hoofdstuk bij Elchardus 
detraditionalisering automatisch individualisering betekent, is deze ontzuiling het 
einde van de organisatievorming. In de land- en tuinbouw ontstaan talloze nieuwe 
vormen van samenwerking, variërend van natuurverenigingen, teeltverenigingen, 
stichtingen van zorgboeren, combinaties van boeren, tuinders en burgers, open-
dag-initiatieven, het virtueel adopteren van een koe en een kip via een webcam door 
burgers enzovoort.

De landbouw is geen gevangene meer van zichzelf. De voorheen zo geduchte ijze-
ren driehoek van landbouwminister, landbouworganisatie en landbouwwoordvoer-

Maatschappelijke tegenstellingen.indd 14-03-2005, 22:3058



58 Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society 59Emancipatie van de agrarische sector

der in de Tweede Kamer is gecorrodeerd en dat heeft ook bevrijdend gewerkt (Van 
Dijk et al. 1999). Iedere gemiddelde Rotary kent inmiddels ook boeren en tuinders als 
lid. 

In de land- en tuinbouw maakt niet iedereen de nieuwe tijd op een proactieve en 
optimistische wijze mee. In het verleden kenden wij de Vereniging voor Bedrijfsvrij-
heid in de landbouw, die met haar voorman Boer Koekoek via de Boerenpartij de weg 
naar de Tweede Kamer vond. Van meer recente datum is de Varkenshouderijvakbond, 
die met zijn voorman Wien van den Brink eveneens een vertegenwoordiging in de 
Tweede Kamer heeft gerealiseerd.

Deze groepen markeren in de woorden van Elchardus niet alleen een breuklijn 
tussen zichzelf en de rest van de samenleving, maar in mijn ogen ook een breuklijn 
tussen een verdwijnende vorm van land- en tuinbouw en de nieuwe tijd. Zij roepen 
nog dat ze alleen bereid zijn om garanties voor voedselveiligheid te geven als de 
consument daar meer voor betaalt. Zij roepen nog steeds dat zij alleenheerser op het 
eigen erf zijn. Zij zijn bereid om vergaand actie te voeren met blokkades van wegen. 
Zij vinden dat er eigenlijk nooit een mestprobleem is geweest. Langs deze weg vinden 
zij dat de boerenstand weer trots op zichzelf moet worden. Het is een kleine groep, 
maar via de media wel zeer beeldbepalend.

Discourse coalitions
Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de land- en tuinbouw een nieuwe 
koers moeten uitzetten. In plaats van voldoende en goedkoop voedsel en meer inten-
sief, moest de knop om naar schoner, voedselveilig, dierwelzijn, divers, meer smaak, 
meer geur, betere arbeidsomstandigheden, aandacht voor Derde-Wereldlanden en 
minder subsidie. Na een periode van ontkenning is de sector hard op weg gegaan om 
te veranderen. Deze noodzakelijke verandering heeft geleid tot een nieuwe tegenstel-
ling die naar Hajer het best een debat tussen twee discourse coalitions genoemd kan 
worden (Hajer 1997: 65). Een kritische coalitie bestaande uit de stichting Natuur 
en Milieu, het Centrum Landbouw en Milieu, de dierenbescherming, de vewin, de 
Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten, organisaties die de Derde Wereld 
vertegenwoordigen en nog vele anderen bestoken de land- en tuinbouw met een niet 
aflatende stroom van kritiek op alle genoemde problemen.

De land- en tuinbouw probeert in een coalitie samen met productschappen, de 
agribusiness, het Landbouw Economisch Instituut (lei) en de Wageningen Univer-
siteit & Researchcentrum (wur) steeds de vooruitgang te benadrukken en het pro-
bleem te nuanceren. Beide groepen hebben een eigen verhaallijn en beide groepen 
proberen met hele en halve waarheden de politiek en de publieke opinie aan hun 
zijde te krijgen. Zo’n discours met twee coalities maakt het snelle politieke compro-
mis tussen politieke partijen en de land- en tuinbouw in de oude ijzeren driehoek 
onmogelijk.

De twee clusters van coalitiepartijen lijken elkaar nog steeds stevig te omarmen, 
maar de eerste doorbraken zijn zichtbaar geworden. Soms wisselen partijen van 
coalitie: een voorbeeld is de biologische landbouw die bij lto Nederland is aange-

Maatschappelijke tegenstellingen.indd 14-03-2005, 22:3059



60 Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society 61Emancipatie van de agrarische sector

schoven. Soms blijken problemen opgelost: de Consumentenbond geeft aan dat de 
Nederlandse land- en tuinbouw de meest voedselveilige producten ter wereld ople-
vert. Soms wordt een lange-termijnperspectief geboden: de Unie van Waterschappen 
en de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland sluiten een convenant met lto 
Nederland over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2010. En tot slot 
hebben vijf ministeries in 2004 de meest prestigieuze prijs voor innovatie en duur-
zaamheid, het Ei van Columbus, aan de land- en tuinbouw gegeven (vrom 2004). 
Daarmee zijn beide discourse coalitions nog niet ontmanteld, maar het einde van deze 
tegenstelling is in zicht.

Waarden
Elchardus geeft de waardendiscussie een plaats in zijn betoog over tegenstellingen 
en conflicten. Hij geeft aan dat waarden niet meer worden voorgesteld als een waar-
heid die bij wet kan worden opgelegd, maar als een geïnternaliseerd richtsnoer voor 
het handelen. Binnen de agrarische sector is het waardendebat op gang gekomen. 
Recent onderzoek van de Universiteit van Nijmegen naar de diepere drijfveren van 
mensen in de agrarische sector (Mertens et al. 2004) wijst uit dat met de volgende 
vier factoren het best de motivatie van boeren en tuinders wordt aangeduid:

§ de uitdaging van een goed product;

§ de verantwoordelijkheid voor een goed product;

§ werken met de natuur en de levensstijl die daarbij hoort, is prettig; en

§ werken in de natuur brengt je dichter bij de essentie van het leven.

Het lei constateert rondom het hanteren van deze waarden de nodige conflicten en 
tegenstellingen tussen datgene wat boeren en tuinders het liefst zouden willen en 
uiteindelijk doen (Weele et al. 2003). Nog steeds wordt in de landbouw gesproken 
in termen van het overbruggen van de kloof tussen de waarden van burgers en het 
gedrag van consumenten. De kloof tussen waarden en gedrag als divergerende dua-
lismen wordt in de landbouw vaak als beschrijving van de werkelijkheid gebruikt. 
Met het op-gang-komen van het waardendebat komt er ruimte voor een meer pro-
cesmatige opvatting die leidt tot een accentverschuiving van dualismen als gedrag 
versus waarden naar elkaar wederzijds beïnvloedende dualiteiten of processen als 
handelen en waarderen. Bij boeren en tuinders moet er aandacht komen voor het 
doorbreken van de kloof tussen gedrag en waarden, tussen bewustzijn en onderbe-
wustzijn. Met begrippen als ‘immateriële waarden’ wordt de aandacht op beleving en 
emotie gevestigd en wordt een brug geslagen. Gevoelsmatige en impliciete aspecten 
van waardering moeten een duidelijker plaats krijgen.

Datzelfde waardendebat dient ook in het domein van de staat aandacht te krijgen. 
De Nederlandse overheid bepleit uitsluitend het belang van vrije markten en libera-
lisatie bij de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in de eu en 
afschaffing van fondsen en subsidies. Tegelijk noemt de overheid nieuwe waarden 
als een mooi landschap, dierenwelzijn, biologische landbouw, groene diensten, boe-
rennatuur, zorgprojecten enzovoort van grote betekenis. Ook in een liberale markt 
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kunnen publieke goederen en diensten echter niet zonder overheidssteun tot stand 
komen.

Dat dat allemaal in onze samenleving niet meevalt, en dat geldt ook voor de prak-
tijk van de agrarische ondernemer, heeft Kees Schuyt in de Volkskrant van 6 november 
2002 treffend verwoord: ‘Het is daarom, sociologisch gezien, geen wonder dat de 
meer ideële, meer spirituele […] waarden en normen worden weggedrukt. Maar, hoe 
kan je die mooie waarden bewaren, als je die andere, “lelijke”, waarden alle kansen 
geeft in de puur neo-liberale economische politiek?’
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5 De etnische kaart als bron van nieuwe tegenstellingen in 
Nederland

Tineke van den Klinkenberg

De tegenstellingen tussen allochtone en autochtone bevolkingsgroepen zijn de afge-
lopen jaren verscherpt. Er is in toenemende mate sprake van een wij-zij-denken. Het 
onbehagen hangt vooral samen met de dreiging van terrorisme en uitingen van mos-
limfundamentalisme. Recentelijk aangewakkerd door de daadwerkelijke moord-
aanslag op Theo van Gogh en de voorbereiding van aanslagen op vooraanstaande 
politici en op symbolen van de democratie.

Uit onderzoek blijkt dat autochtonen die moslims kennen minder moeite hebben 
met de islam en dat ook onder moslims secularisering en modernisering plaatsvindt. 
Oplossingen voor de spanningen moeten we zoeken in het stimuleren van sociale 
mobiliteit en het bestrijden van discriminatie en islamofobie, in het aanmoedigen 
van modernisering en het bieden van ruimte aan secularisatie. Polarisatie moet 
plaatsmaken voor dialoog en ontmoeting. Extremisten moeten worden uitgesloten, 
terwijl zij die met de democratische samenleving willen meedoen daartoe maximaal 
kansen moeten krijgen.

Onbehagen in tijden van welvaart
Nederland is de afgelopen decennia veranderd. Ontwikkelingen die daaraan ten 
grondslag liggen, zijn een drastisch toegenomen welvaart, de ontwikkeling naar 
een kennismaatschappij, secularisering en individualisering, ontideologisering en 
globalisering en de snelle verandering van de samenstelling van de bevolking naar 
etniciteit door de komst van mensen uit de voormalige koloniën, van gastarbeiders 
en hun gezinnen en van vluchtelingen en asielzoekers.

De toegenomen welvaart heeft niet geleid tot een evenredig toegenomen gevoel 
van welzijn. Integendeel, in de Nederlandse samenleving manifesteert zich een 
breed gedragen gevoel van onbehagen. Dat uit zich in zorg om verzwakking van de 
sociale cohesie en sociale integratie, afnemende solidariteit en toenemende onzeker-
heid, toename van gevoelens van onveiligheid en zorg om het verlies van waarden en 
normen.

Hoewel het onbehagen stoelt op een complex aan ontwikkelingen wordt het na 11/
9 vooral geweten aan en richt het zich tegen de aanwezigheid van moslims in Neder-
land en in het verlengde daarvan aan de komst van grote groepen nieuwkomers in 
vooral de grote steden en hun falende integratie. Daarbij worden de andere factoren 
maar al te gemakkelijk over het hoofd gezien.

Het onbehagen leidde in 2002 tot de grootste verschuiving in de naoorlogse poli-
tieke verhoudingen, nadat Pim Fortuyn zich tot politiek vertolker ervan had geposi-
tioneerd. Fortuyn speelde verscheidene kaarten, maar de etnische kaart werd door 
hem als troef ingezet (‘de islam is achterlijk’). Anders dan Janmaat kon hij deze kaart 
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politiek verzilveren omdat hij niet zoals Janmaat geassocieerd werd met neonazisme 
en fascisme. Bolkestein die voor Fortuyn het taboe op de discussie over de instroom 
van migranten uit een andere (moslim) cultuur doorbrak, wist wel al eerder een deel 
van het ontevreden electoraat naar zich toe te trekken. Het spelen van de etnische 
kaart heeft de politieke leiders die er in de afgelopen vijftien jaar gebruik van maak-
ten bepaald geen windeieren gelegd.

Het onbehagen kent vele vaders en is overal in Nederland aanwezig. In de grote 
steden werd het als eerste manifest in het ontstaan van achterstands- of concentra-
tiewijken met inmiddels een meerderheid van bewoners die hun oorsprong in een 
niet-westerse samenleving hebben. In deze wijken kwamen problemen van taal- en 
leerachterstand, verloedering van de omgeving, afkalving van de voorzieningen, 
irritatie en miscommunicatie, overlast en criminaliteit bij elkaar.

Het aantal mensen dat zijn wortels in een niet-westers land heeft, bedraagt in 
Amsterdam en Rotterdam ruim 38%, in Den Haag 34% en in Utrecht 24%. Zowel in 
absolute aantallen als procentueel zal hun aantal de komende jaren nog toenemen. 
Onder de groepen van buitenlandse afkomst bevinden zich veel mensen die de islam 
als godsdienst aanhangen. Inmiddels wonen er in heel Nederland ongeveer 920.000 
moslims, waarmee de islam de tweede godsdienst in Nederland is geworden. 

In deze bijdrage wil ik iets zeggen over de samenhang tussen onbehagen en de 
culturele component. Wat draagt bij aan het onbehagen, en hoe slaat dat onbehagen 
tegelijkertijd ook weer als een boemerang terug op de integratie van migranten? 
Waar zitten de mogelijkheden tot een grotere onderlinge betrokkenheid, tot grotere 
sociale cohesie tussen de verschillende in Nederland aanwezige groepen. Waar zit de 
dynamiek? Juist de dynamiek levert elementen voor een oplossingsrichting die hoop 
geeft op een gezamenlijk gedragen toekomst.

Angst voor het onbekende
Het onbehagen heeft niet zozeer betrekking op de sociaal-economische positie 
van migranten als wel op het culturele en religieuze verschil van allochtonen ten 
opzichte van autochtonen en het gedrag dat daaruit voortvloeit. 

Het onbehagen heeft te maken met angst voor het onbekende. Het komt voort uit 
het niet goed weten hoe moslims in Nederland denken over bedreigende situaties 
in het wereldgebeuren. Hoe groot is de vijfde colonne van jihadstrijders die uit ons 
midden kan worden gerekruteerd voor terroristische acties gericht tegen westerse 
doelen? 

Het vloeit voort uit het gedrag van een deel van de tweede of derde generatie 
allochtone jongens, dat tot grote ergernissen leidt. Vaker dan hun autochtone leef-
tijdsgenoten begeven zij zich op het criminele pad, veroorzaken overlast of worden 
door hun hanggedrag op straat als bedreigend ervaren. 

Het heeft voorts te maken met uitspraken van conservatieve moslims en hun 
imams over homo’s, de positie van vrouwen alsook met de twijfel die er bestaat of 
moslims de scheiding van kerk en staat respecteren. 

Het onbehagen hangt samen met cultuurelementen als eerwraak, schuld en 
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schaamte, het geweld tegen vrouwen en meisjes, de barrières die overwonnen 
moeten worden om uit de eigen groep te stappen of de eigen groep te bekritiseren.

De verschillende factoren die het onbehagen ten opzichte van moslims en van 
allochtonen in het algemeen aanwakkeren zijn bovendien in korte tijd bij elkaar 
gekomen door veel media-aandacht rond een baaierd van incidenten. Die media-
aandacht bepaalt op een zeker moment het beeld dat men van allochtonen heeft. De 
beeldvorming wordt dan een factor op zichzelf. Er ontstaat een explosief mengsel dat 
de werkelijkheid maar (zeer) ten dele representeert. 

Secularisatie
Recent onderzoek werpt licht op de feiten. Uit een enquête van de Volkskrant komt 
naar voren dat personen die zeggen geregeld contact te hebben met moslims zich 
minder bedreigd voelen dan degenen die geen moslims in werk-, familie- of vrien-
denkring te hebben.1 Het bevorderen van contacten tussen niet-moslims en moslims 
kan dus bijdragen aan een beter en reëler begrip.

Uit een onderzoek Moslim in Nederland van het scp kan geconcludeerd worden dat 
de overgrote meerderheid van de moslims in Nederland, ook van diegenen die vinden 
dat religie ook in de publieke sfeer een rol moet spelen (en dat laatste is: 31% van de 
Turken en 35% van de Marokkanen), alleen legale en democratische vormen van poli-
tieke mobilisatie ondersteunen. Slechts ‘een zeer klein deel van de Turkse en Marok-
kaanse jongeren bekent zich tot vormen van exclusionisme, dat wil zeggen vormen 
van religieus-politieke mobilisatie die strijdig zijn met democratische rechten en 
vrijheden’.2 Dat hoeft niet gerust te stellen, getuige ook de recente moord op Van 
Gogh en de voorbereidende handelingen tot nieuwe aanslagen, maar in het treffen 
van harde en effectieve maatregelen daartegen kunnen niet-moslims ook moslims 
aan hun zijde weten. Zo heeft het Contactorgaan Moslim Organisaties (het cmo) de 
moskeeorganisaties onlangs opgeroepen waakzaamheid te betrachten tegenover 
radicalen die moslimjongeren proberen te ronselen voor de jihad en hen gevraagd 
hier stelling tegen te nemen. Na de moord op Van Gogh zijn moslimgroeperingen 
in verscheidene steden de straat opgegaan om te demonstreren tegen extremistisch 
geweld.

Uit de empirische analyses in de eerder vermelde scp-publicatie blijkt voorts ‘dat 
de algemene secularisatie die in Nederland heeft plaatsgevonden ook de islam niet 
ongemoeid laat. Onder Nederlandse moslims is er, zelfs in het zeer korte tijdsbe-
stek van vier jaar (1998-2002) een duidelijke trend naar secularisatie, in de zin van 
verminderde religieuze participatie.’ Steeds meer moslims (van de tweede generatie, 
maar ook zelfs van de eerste generatie) geven een meer individuele invulling aan hun 
geloof. De fundamentalistische stroming zet weliswaar in de publieke opinie (vooral 
door de aandacht die de media hieraan geven) nog de toon, maar in werkelijkheid 

1 Griezelen uit onbegrip, de Volkskrant 26 juni 2004.
2 Karen Phalet en Jessika ter Wal (red.) (2004). Moslim in Nederland. Den Haag: Sociaal en 

Cultureel Planbureau. De citaten stammen uit het persbericht over deze publicatie.
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steunt de conservatieve stroming op een minderheid.
‘Betrokkenheid bij de islam hangt samen met leeftijd, opleiding en maatschap-

pelijke positie. Met name jongeren, hoger opgeleiden, werkenden en/of sociaal 
beter geïntegreerden hechten minder belang aan de islam in het dagelijks leven. 
Leden van de tweede generatie zien hun beleving van de islam als iets dat primair 
in de privé-sfeer thuishoort,’ aldus het onderzoek Moslim in Nederland. Hierin komt 
een relatie naar voren tussen de sociaal-economische positie en culturele en reli-
gieuze kenmerken, die perspectief biedt op verschuivingen van een conservatiever 
(geloofs)overtuiging naar een vrijzinniger (geloofs)overtuiging. 

Verkramping en polarisatie 
Bovenstaande bevindingen nuanceren de factoren die achter gevoelens van onbe-
hagen schuilgaan. Dat neemt niet weg dat er elementen in zitten die een objectieve 
basis verschaffen voor het bestaan van spanningen tussen moslims en niet-moslims. 
In de wijken die snel van kleur veranderd zijn, werden die spanningen al in een vroeg 
stadium ingegeven door het feit dat de communicatie van Nederlanders met hun 
buren moeizamer werd. Daardoor verdwenen de gezelligheid en sociale cohesie uit 
de buurten en was er sprake van onderlinge irritaties en overlast. 

In kringen van de gevestigde politiek was het echter not done om je negatief over 
migranten uit te laten. Te lang werd cultuur als rechtvaardiging gebruikt om mis-
standen in etnische kringen niet aan te pakken. Te lang heeft een politieke meerder-
heid de problemen die er waren tussen allochtonen en autochtonen gebagatelliseerd 
of ontkend. In dat opzicht is er een enorme kloof gegroeid tussen de politieke elite 
en de achterban. Veel stemmers voelden zich ontheemd en in de steek gelaten. In een 
onderzoek naar de niet-stemmers van het scp van enkele jaren geleden wordt dat op 
verscheidene plaatsen bloemrijk verwoord.3

De verkramping in het debat heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de verhar-
ding van het (politieke) klimaat. Daardoor zijn waarden als gastvrijheid, tolerantie 
en respect voor iemands persoonlijke keuze zwaar onder druk komen te staan. Dat 
heeft geleid tot een toenemende polarisatie. Het wij-zij-denken wordt versterkt 
doordat men in autochtone kring uit het oog verliest dat de Verlichting niet de maat 
is aller dingen. Religie is in de opvatting van een aantal spraakmakende liberalen 
een achterhaald fenomeen. Fundamentalisme wordt al snel verward met vijandigheid 
ten opzichte van de beginselen van onze rechtsstaat. Dat denken sijpelt door in de 
diepere lagen van de samenleving (de islam is achterlijk, moslims zijn achterlijk). De 
arrogante houding die hieruit voortvloeit, maakt dat moslims, ook de hoogopgelei-
den, zich niet altijd geaccepteerd en serieus genomen voelen in deze samenleving. 

Een aantal liberalen dat zich in die houding beroept op het Verlichtingsdenken 
zou zich daarbij moeten realiseren dat het Verlichtingsdenken niet alleen zijn oor-
sprong vindt in humanistische stromingen, maar tevens ontsproten is aan de brei-
nen van christelijke en (elders) van islamitische denkers. Tot het Verlichtingsdenken 

3 Paul Dekker (red.) (2004). Niet-stemmers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
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behoort het scheiden van Staat en Kerk, maar ook het ruimte geven aan opvattingen 
van religiositeit en multiculturaliteit. In de Nederlandse regering is altijd plaats 
geweest voor christelijke ministers, zelfs vanuit de Partij van de Arbeid.

Het wij-zij-denken wordt voorts aangemoedigd door het voortdurend ter verant-
woording roepen van allochtone jongeren voor het gedrag van anderen. Datzelfde 
gebeurt niet wanneer autochtone jongeren zich ernstig misdragen. Een voorbeeld: 
wanneer dronken Nederlandse jongens ambulancepersoneel verhinderen zwaar-
gewonde slachtoffers van een auto-ongeluk eerste hulp te verlenen, worden Neder-
landse jongeren daar niet op aangesproken. Dat gebeurt wel wanneer Marokkaanse 
jongens in een zwembad meisjes lastig vallen. Elke Marokkaanse jongere lijkt daar-
voor ter verantwoording te worden geroepen.

Er is te weinig oog voor de dynamiek die zich in onze gemengde veelkleurige 
samenleving voltrekt, terwijl juist de dynamiek mogelijkheden biedt tot meer eman-
cipatie, integratie en cohesie. 

Beweging en modernisering
De samenleving – ook de multiculturele samenleving – is geen stilstaand water. 
Naast achterstand en conservatisme seculariseren moslims zich en zijn zij bezig de 
maatschappelijke ladder te beklimmen en een plaats in de Nederlandse samenleving 
te veroveren.

Van degenen die de carrièreladder aan het bestijgen zijn, neemt inmiddels een 
behoorlijk percentage deel aan het hoger beroepsonderwijs en universitair onder-
wijs. Er zijn afgestudeerden uit de tweede generatie die ‘van de vloer naar de zolder 
zijn gesprongen’. Terwijl hun ouders analfabeet zijn, hebben zij met goed gevolg een 
universitaire studie afgerond en een goede baan in de wacht gesleept. Daar is door-
zettingsvermogen voor nodig. Allochtone jongeren – en voorop ‘de Marokkanen’ 
– hebben vaak moeite een stageplaats te verwerven. Er is sprake van discriminatie bij 
werkgevers. 

Het stijgen zelf en het wisselen van positie en milieu gaat ook niet altijd van 
een leien dakje. Migranten lijden daarbij voor een deel aan dezelfde problemen als 
waarmee intelligente ‘boerenkinkels’ in de vijftiger en zestiger jaren geconfronteerd 
werden, als zij in de grote stad gingen studeren. Ook zij moesten een brug slaan 
tussen twee verschillende culturele milieus. In dat proces valt er voor de persoon in 
kwestie iets te winnen, maar hij/zij raakt ook iets kwijt.

Veel moslims worstelen met de verhouding tussen traditie en modernisering. 
En ook in die worsteling is het zo dat je er bij kunt winnen, maar er ook zaken door 
kwijtraakt. Oude zekerheden moeten worden losgelaten om nieuwe vrijheden te 
kunnen bemachtigen. Meer nog dan hun ouders richten moslimjongeren zich op de 
Nederlandse samenleving. Als de aansluiting desondanks faalt, kan dat een voe-
dingsbodem opleveren voor extremisme.

Stad als opstapplaats voor emancipatie
In veel achterstandswijken (oude volkswijken en wijken uit de jaren zestig) zijn 
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inmiddels maatregelen getroffen die een beter samenleven van de bewoners in deze 
wijken moeten bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn de vernieuwing van de Bijlmer-
meer, de renovatie en vernieuwing van grote delen van de Amsterdamse Pijp en het 
Westerpark, en de maatregelen die genomen werden in de Haagse Schilderswijk en 
Transvaal. Rotterdam is begonnen met inhaalmanoeuvres in Hoogvliet, Spangen 
en Delftshaven. In deze wijken is of wordt de eenzijdige bevolkingssamenstelling 
naar sociaal-economische klasse doorbroken door de bouw van verschillende typen 
woningen die ook voor de zittende bewoners een wooncarrière in de wijk mogelijk 
maken. Er zijn nieuwe, vaak multifunctionele voorzieningen gerealiseerd, zoals het 
Cultureel Educatief Centrum in Ganzenhoef, in de Bijlmermeer, en het Volksbuurt-
museum in de Haagse Schilderswijk. Deze voorzieningen dragen bij aan ontmoeting 
van verschillende groepen. Problemen die zich voordoen op zowel sociaal-econo-
misch, cultureel als fysiek/ruimtelijk gebied moeten onder ogen worden gezien, 
bespreekbaar gemaakt en in samenhang worden aangepakt. Er kan niet volstaan 
worden met een fysieke aanpak en het bestrijden van achterstanden. Er zal vooral 
veel aandacht moeten worden besteed aan ontmoeting en het opbouwen van onder-
ling vertrouwen, waar nodig via (het stimuleren van) pittige en openhartige discus-
sies. Allochtonen moeten worden uitgenodigd om mee te doen. Het welzijnswerk 
moet momenten van fysieke verandering benutten voor het uitnodigen tot discussie 
en voor ontwikkelen van projecten die de sociale cohesie tussen de groepen bevorde-
ren.

De aanpak die Rotterdam thans voorstaat in het weren van kansarme gezinnen 
behoeft niet maatgevend te zijn voor de andere grote steden. Maatwerk lijkt eerder 
op zijn plaats.

De relatie tussen de aanwezigheid van migranten en de verarming van de steden, 
zoals Rotterdam die zo sterk naar voren brengt, behoeft overigens enige nuance. 
Musterd en Ostendorf hebben die relatie onderzocht en zij concluderen dat het 
huidige verschil in sociaal-economische positie tussen stad en ommeland al voor de 
grote immigratiegolven zijn beslag heeft gekregen.4 Zij wijzen er op dat zich na de 
Tweede Wereldoorlog, maar vooral na 1960 een suburbane migratie voltrok, waarbij 
er sprake was van een selectieve migratie. Vooral de gezinnen en de middengroepen 
gingen suburbaan wonen. ‘Kleine huishoudens en bewoners met een laag inkomen 
bleken in de stad achter te blijven.’

Stijgen migranten op de maatschappelijk ladder dan reageren zij net als gewone 
Nederlanders. Na de Surinamers en de Antillianen trekken nu ook de Turken en 
de Marokkanen de stad uit zodra zij hoger opgeleid zijn, over een beter inkomen 
beschikken en een gezin willen gaan stichten. In Almere en Zaanstad bevinden zich 
al duidelijke concentraties van deze gezinnen.

Open oog en dialoog
Wil de overheid maatschappelijke tegenstellingen waar mogelijk voorkomen dan zal 

4 Sako Musters en Wim Ostendorf, Integratie en emancipatie, Vitale Stad 7 (2004) / mei: 
16-17.
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zij zich moeten baseren op een beeld dat tot stand komt via meer onderzoek, meer 
luisteren en het beter verkennen van wat zich werkelijk in steden en wijken afspeelt. 
Er moet een open oog zijn voor de dynamiek en de problemen die zich voordoen 
tussen en binnen groepen en de dialoog moet worden aangemoedigd. Cultuur is 
geen rechtvaardiging voor het bestaan van misstanden en ook niet voor persoonlijk 
falen. Ongeremde beeldvorming en vooroordelen moeten worden bestreden. Zij ver-
oorzaken een explosief mengsel dat de werkelijkheid uit balans brengt. In de discus-
sies en de toon waarop die gevoerd wordt dient het woord verdraagzaamheid hoger 
in het vaandel te worden gehesen.

Het positioneren van de islam als aanjager van een toenemende polarisering 
tussen fundamentalisten en de seculiere samenleving overdrijft de betekenis van 
de fundamentalistische stroming die in omvang beperkt is. De ontwikkeling van 
modernisering van de islam moet ondersteund worden met vertrouwen. Dat betekent 
dat moslims moeten kunnen rekenen op een positieve en uitnodigende benadering 
in plaats van bejegend te worden als aanhangers van een achterhaald geloof en/of 
politiek radicalisme.

Moslims en niet-moslims kunnen elkaars bondgenoten zijn in het nemen van 
maatregelen tegen opkomend terrorisme en extremisme. Zij kunnen alert zijn op 
de aanwezigheid van personen die zich bekeren tot (internationaal) terrorisme en 
extremisme. Op voorhand kunnen zij voornemens tot terroristische acties scherp 
veroordelen.

Onderwijs is een belangrijke ladder tot maatschappelijke stijging, integratie en 
emancipatie. De steden blijken niet alleen een plek te zijn waar kansarmen ach-
terblijven, maar tevens een plek waar migranten hun wooncarrière beginnen. Het 
stedelijk milieu draagt voor velen bij aan hun emancipatie en integratie.
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6 Een tweedeling in de maatschappelijke participatie?

Paul de Beer1

Arbeid en civil society: collega’s of concurrenten?
Deelname aan betaald werk is een van de belangrijkste vormen van maatschappelijke 
participatie, dat wil zeggen participatie buiten de privé-sfeer van het gezin. Het is 
echter een vorm van participatie die ogenschijnlijk haaks staat op participatie in de 
civil society. Terwijl de arbeidsmarkt de sfeer van de noodzakelijkheid representeert, 
staat de civil society voor de sfeer van de vrijwilligheid. Betaald werken doe je pri-
mair omdat er een tegenprestatie tegenover staat in de vorm van een financiële belo-
ning. De civil society berust daarentegen op de bereidheid van mensen om zich ‘om 
niet’ in te spannen, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te verrichten. De arbeids-
markt functioneert op basis van aanbieders en vragers van arbeid die het particuliere 
eigenbelang nastreven: degene die zijn arbeid aanbiedt, wil een inkomen verwerven, 
de vrager naar arbeid – de werkgever – wil winst maken. In de civil society gaat het 
daarentegen uiteindelijk om bredere maatschappelijke belangen. Zo bezien lijken 
groei van het betaalde werk en stijging van de arbeidsparticipatie een bedreiging te 
vormen voor de civil society. Het steeds verder oprukken van de economische sfeer 
dreigt de civil society in verdrukking te brengen.

Dit was in het afgelopen decennium echter allerminst de gangbare visie op de 
relatie tussen betaalde arbeid en de civil society. Integendeel, velen zien deelname 
aan betaalde arbeid juist als de koninklijke weg om volwaardige maatschappelijke 
participatie, integratie en burgerschap te bevorderen. Onder het welbekende motto 
‘werk, werk en nog eens werk’ is bevordering van arbeidsparticipatie in de jaren 
negentig veelvuldig aangemerkt als de oplossing voor tal van maatschappelijke 
kwalen. In eerste instantie stonden hierbij financieel-economische doelen centraal, 
zoals het veilig-stellen van de houdbaarheid van de verzorgingsstaat door het beroep 
op de sociale zekerheid te verminderen, het versterken van het draagvlak van de 
economie en het bevorderen van de economische zelfstandigheid van vrouwen. Ook 
de oplopende maatschappelijke kosten van de vergrijzing van de bevolking vormen 
de laatste jaren een belangrijk argument voor het streven naar een hogere arbeids-
participatie. 

Geleidelijk is echter ook steeds meer nadruk gelegd op de bijdrage die arbeidspar-
ticipatie zou leveren aan maatschappelijke integratie en sociale cohesie. Zo zou de 
gebrekkige integratie van bepaalde groepen allochtonen onder meer tot uitdrukking 
komen in het feit dat zij zo weinig participeren op de arbeidsmarkt. De vvd (2004) 
heeft het in zijn recente integratienota bijvoorbeeld over de ‘kilte’ van een uitkering 
en de ‘warmte’ van een betaalde baan. Eerder al werd een hogere arbeidsdeelname 

1 Ik dank Koen Breedveld voor zijn commentaar op en suggesties bij een eerdere versie 
van deze tekst.
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van vrouwen aangemerkt als een belangrijke voorwaarde voor hun volwaardige 
maatschappelijke participatie. En bij ouderen en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten 
is arbeid niet alleen belangrijk om de kosten van de sociale zekerheid in de hand te 
houden, maar ook voor henzelf, om daarmee hun volwaardige maatschappelijke par-
ticipatie te bevorderen.

Achter deze argumenten voor een hogere arbeidsparticipatie gaat de veronderstel-
ling schuil dat participatie in betaalde arbeid bijdraagt aan iemands maatschappe-
lijke integratie. Deels is dit een vanzelfsprekend gevolg van het werk: op je werk kom 
je in contact met anderen en kun je in beperkte mate mede vorm geven aan de maat-
schappij. Maar daarnaast veronderstelt men veelal dat deelname aan betaalde arbeid 
ook een stimulans vormt voor maatschappelijke participatie en integratie buiten de 
sfeer van het (betaalde) werk. Wie betaald werk heeft, zou vaker maatschappelijk 
actief zijn in verenigingen, vrijwilligerswerk, politieke organisaties, enzovoorts. 
Anders dan vaak wordt gesuggereerd, is dit positieve effect van arbeidsparticipatie 
op maatschappelijke participatie buiten de sfeer van het werk echter geenszins van-
zelfsprekend. Alvorens hierop nader in te gaan wil ik echter eerst kort aangeven wat 
ik in deze bijdrage onder maatschappelijke participatie of deelname aan de civil soci-
ety (twee termen die ik afwisselend gebruik) versta.

Zoals bekend is het begrip civil society voor velerlei interpretaties vatbaar. Ik sluit 
aan bij de omschrijving van Dekker (2002), die vrijwillige associatieve relaties als 
kenmerkend ordeningsprincipe van de civil society aanduidt. Hierin onderscheidt 
de civil society zich van de op de waarde van solidariteit gebaseerde relaties in lokale 
gemeenschappen (zoals gezinnen en buurten), van de op concurrentie gebaseerde 
relaties op markten en van de op geboden en verboden gebaseerde relaties tussen de 
staat en zijn burgers (vgl. Streeck en Schmitter 1985). Om de deelname van burgers 
aan de civil society te kunnen vaststellen maak ik gebruik van twee indicatoren, 
namelijk het verrichten van vrijwilligerswerk en het lidmaatschap van verenigin-
gen. Geen van beide is overigens een ideale indicator voor de deelname aan de civil 
society. Bij vrijwilligerswerk gaat het per definitie om werk dat men ‘om niet’ ten 
behoeve van derden verricht, maar niet per se om activiteiten met een publieke 
dimensie. Ik beperk mij – vanwege de beschikbaarheid van gegevens – niet tot 
vormen van onbetaald werk die in een formeel, georganiseerd verband plaatsvinden, 
maar reken ook mantelzorg tot het vrijwilligerswerk. Deze vorm van vrijwilligers-
werk zou men evenwel ook als indicator voor deelname aan de lokale gemeenschap 
kunnen beschouwen. 

Lidmaatschap van een vereniging ziet Dekker (2002) als een kenmerkend element 
van deelname aan de civil society. Niettemin hoeft verenigingslidmaatschap op zich-
zelf niet een uiting van betrokkenheid bij de samenleving te zijn. Het lidmaatschap kan 
immers ook louter op het eigen belang zijn gericht, zoals waarschijnlijk voor de meeste 
leden van de anwb of de Consumentenbond geldt. Vrijwilligerswerk en lidmaatschap 
zijn in deze ruime interpretatie echter activiteiten waarmee men actief deelneemt aan 
de samenleving en een sociaal netwerk onderhoudt. Beide nemen dan ook een belang-
rijke plaats in in het onderzoek van Putnam (2000) naar ‘sociaal kapitaal’.
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Om te kunnen participeren in de civil society dient aan tenminste twee voor-
waarden te zijn voldaan: men dient deel uit te maken van een sociaal netwerk en 
men dient over tijd te beschikken (vgl. Putnam 2000: 194). Daarnaast dient men 
voor bepaalde vormen van maatschappelijke participatie, zoals lidmaatschap van 
een vereniging, ook over voldoende financiële middelen te beschikken. Het hebben 
van een betaalde baan bevordert in het algemeen wel de eerste – een sociaal netwerk 
– en de derde voorwaarde – financiële armslag –, maar juist niet de tweede – vrije 
tijd. Op grond hiervan mogen we verwachten dat werkenden vooral deelnemen 
aan maatschappelijke activiteiten die relatief weinig tijd, maar wel geld kosten en 
waarvoor een sociaal netwerk een belangrijke voorwaarde is, terwijl voor niet-wer-
kenden eerder het omgekeerde geldt. Tijdsintensieve vormen van vrijwilligerswerk, 
zoals mantelzorg of hulp bij de verzorging of verpleging van niet-verwanten (bijv. in 
een verzorgingstehuis), verwachten we dan ook eerder bij niet-werkenden. Lidmaat-
schap van verenigingen en vormen van vrijwilligerswerk waarvoor het belangrijker 
is over een sociaal netwerk dan over veel tijd te beschikken, zoals bestuursfuncties, 
zullen we naar verwachting eerder bij werkenden aantreffen. Of werkenden over het 
geheel genomen actiever of minder actief zijn in de civil society dan niet-werkenden 
valt op grond hiervan niet bij voorbaat te zeggen. Dit is een empirische kwestie. 
Hetzelfde geldt voor de vraag of een stijging van de arbeidsparticipatie per saldo 
ondersteunend of ondermijnend voor de civil society is. In de volgende paragrafen ga 
ik daarom na wat uit beschikbare gegevens kan worden afgeleid over het verschil in 
deelname aan de civil society tussen werkenden en niet-werkenden en over de gevol-
gen van een stijgende arbeidsparticipatie voor die deelname. 

De participatie van werkenden en niet-werkenden vergeleken
In een eerder onderzoek heb ik, op basis van gegevens voor het jaar 1995 (ontleend 
aan de enquête Leefsituatie van werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten, 
lww’95), onderzocht of er verschil bestaat in de maatschappelijke participatie van 
werkenden en niet-werkenden (De Beer 2001). Dit onderzoek beperkte zich overigens 
tot personen onder de 65 jaar. Tabel 6.1 geeft een overzicht van drie soorten partici-
patie, te weten vrijwilligerswerk, lidmaatschap van een vereniging en lidmaatschap 
van een vakbond. Werkenden blijken minder vaak dan niet-werkenden vrijwilligers-
werk te doen, maar wel vaker lid te zijn van een vereniging en, begrijpelijkerwijze, 
veel vaker van een vakbond. Dit suggereert dat de bijdrage van niet-werkenden aan de 
civil society vooral uit tijd bestaat, en de bijdrage van werkenden uit geld, hetgeen in 
overeenstemming is met de verwachtingen.

Overigens laat tabel 6.1 ook zien dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen 
verschillende categorieën werkenden en niet-werkenden. Binnen de groep werken-
den zijn deeltijders en werkenden in staf- en kaderfuncties verhoudingsgewijs het 
meest actief in vrijwilligerswerk, zijn degenen die kantoorwerk verrichten (de cate-
gorieën dienstenwerk en staf- en kaderfuncties) het vaakst lid van een vereniging, 
maar is het vakbondslidmaatschap het hoogst onder de traditionele handarbeiders. 
Van de werkenden kan dus niet zonder meer worden aangegeven welke categorie het 
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meest bijdraagt aan de civil society, al scoren de werkenden in de hoogste functies 
(de staf- en kaderfuncties) over het algemeen het hoogst.

Tabel 6.1 Maatschappelijke participatie naar arbeidsmarktpositie van personen van 15-64 jaar 

(in procenten), 1995
categorie doet vrijwilligerswerk lid van een vereniginga lid van een vakbond

werkenden totaal 25 54 27

deeltijdwerkb 30 40 10

handarbeidb 27 54 39

dienstenwerkb 19 62 19

staf- en kaderfunctiesb 33 61 31

niet-werkenden totaal 34 46 8

werkloos 22 42 14

arbeidsongeschikt 28 34 14

vervroegd gepensioneerd 54 54 40

huisvrouw 38 44 2

scholier/student 31 64 1

overig niet-werkend 38 48 12

a Bijvoorbeeld een sportvereniging, muziek- of toneelvereniging e.d.
b De indeling in vier categorieën werkenden is gebaseerd op een groot aantal kwalitatieve kenmerken van het werk, zoals 

loon, arbeidsomstandigheden, functieniveau, arbeidsduur, maatschappelijke status en dienstverband (zie De Beer 2001: 

55-65 voor een nadere uitleg).

Bron: De Beer (2001: 361-362)

Bij de niet-werkenden is het beeld duidelijker. De vervroegd gepensioneerden (vooral 
bestaande uit vutters) steken zowel bij vrijwilligerswerk als bij vakbondslidmaat-
schap boven alle andere categorieën (inclusief de werkenden) uit; alleen zijn zij wat 
minder vaak lid van andere verenigingen dan enkele andere groepen. Werklozen en 
arbeidsongeschikten scoren juist relatief laag ten aanzien van de maatschappelijke 
participatie, ook in vergelijking met de werkenden. 

Zijn de verschillen tussen werkenden en niet-werkenden werkelijk het gevolg van het 
feit dat men al dan niet werkt, of worden zij bepaald door andere verschillen tussen 
beide groepen? Nadere analyse wijst uit dat ook als rekening wordt gehouden met 
verschillen in geslacht, etniciteit, opleidingsniveau en levensfase, werkenden signi-
ficant minder maatschappelijk participeren in de vorm van vrijwilligerswerk2 dan 
niet-werkenden (De Beer 2001: 163). Het werken zelf lijkt dus de oorzaak te zijn van 
het feit dat werkenden minder vrijwilligerswerk doen. De arbeidsduur blijkt overi-
gens geen significant effect te hebben (De Beer 2001: 151), zodat de geringere maat-
schappelijke participatie van werkenden niet simpelweg uit tijdgebrek kan worden 
verklaard. Een hoger uurloon en betere arbeidsomstandigheden gaan wel gepaard 

2 Als indicator voor maatschappelijke participatie is hierbij een schaal gebruikt die is 
samengesteld uit twee variabelen met betrekking tot vrijwilligerswerk en een variabele 
met betrekking tot kerkbezoek (die onderling sterk bleken samen te hangen).
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met significant minder maatschappelijke participatie, terwijl een aantrekkelijker 
arbeidsinhoud (interessant werk, werk waarin men zelf beslissingen kan nemen, 
werk waarvan men de resultaten ziet, verantwoordelijk werk en werk waarmee men 
iets betekent in de maatschappij) juist bijdraagt aan meer maatschappelijke partici-
patie. 

Er zijn ook significante verschillen tussen verschillende categorieën niet-wer-
kenden onderling. Ook als rekening wordt gehouden met de invloed van andere 
persoonskenmerken blijken vervroegd-gepensioneerden maatschappelijk zeer actief 
te zijn en ook huisvrouwen onderscheiden zich in gunstige zin van de werkenden. 
Werklozen, arbeidsongeschikten en studerenden verschillen daarentegen niet signi-
ficant van de werkenden.

Over het lidmaatschap van verenigingen van werkenden en niet-werkenden kan 
meer gedetailleerde en meer actuele informatie worden geput uit het Aanvullend 
Voorzieningengebruik Onderzoek 1999 (avo’99) van het scp. Ook hieruit blijkt dat 
werkenden iets vaker lid zijn van een vereniging dan niet-werkenden. Gemiddeld zijn 
werkenden van bijna 1,6 verenigingen lid en niet-werkenden van 1,4 verenigingen 
(figuur 6.1).3 Dit verschil is echter geheel toe te schrijven aan het feit dat werkenden 
veel vaker lid zijn van een vakbond, middenstands- of werkgeversorganisatie: 29 pro-
cent van de werkenden tegenover 11 procent van de niet-werkenden. Laat men deze 
verenigingen buiten beschouwing, dan hebben zowel werkenden als niet-werkenden 
gemiddeld 1,3 lidmaatschappen.

Vergelijkt men het lidmaatschap van verschillende soorten organisaties dan blijken 
werkenden, als we vakbonden en werkgeversorganisaties buiten beschouwing laten, 

3 Hierbij heb ik verondersteld dat men binnen elk van de elf categorieën die het scp 
onderscheidt van maximaal één vereniging lid is.
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vaker dan gemiddeld lid te zijn van maatschappelijke organisaties (actiegroepen, 
Amnesty e.d.), natuur- en milieuorganisaties en sportverenigingen. Werkenden zijn 
daarentegen minder dan gemiddeld lid van politieke partijen, vrouwenverenigingen, 
zang-, muziek- en toneelverenigingen en hobbyverenigingen (figuur 6.2). Dit is gro-
tendeels in overeenstemming met de verwachtingen. Lidmaatschap van maatschap-
pelijke organisaties en natuur- en milieuorganisaties vergt doorgaans niet meer 
dan het betalen van de contributie, terwijl zang-, muziek- en toneelverenigingen en 
hobbyverenigingen over het algemeen actieve participatie van hun leden verwachten. 
De ondervertegenwoordiging van werkenden in de politieke partijen en verenigingen 
en hun oververtegenwoording in sportverenigingen is echter minder gemakkelijk te 
verklaren.

De ontwikkeling van de maatschappelijke participatie sinds 1975
Halverwege de jaren tachtig deed zich een opmerkelijk omslag voor in de arbeidspar-
ticipatie in Nederland. Nadat de arbeidsdeelname in de jaren zeventig en de eerste 
helft van de jaren tachtig was gedaald, onder andere door de sterke groei van het 
aantal werklozen en arbeidsongeschikten, is zij in de twee decennia sindsdien weer 
fors gestegen, vooral onder vrouwen, maar ook onder mannen. De vraag is welke 
effecten deze golfbeweging in de arbeidsparticipatie heeft gehad voor de deelname 
aan de civil society? 

Deze vraag kan worden beantwoord met behulp van gegevens uit het Tijd-
bestedingsonderzoek (tbo) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (zie 
www.tijdsbesteding.nl). In dit onderzoek, dat sinds 1975 om de vijf jaar onder een 
representatieve steekproef van de bevolking wordt gehouden, wordt zowel gemeten 
hoeveel uren mensen aan betaalde arbeid besteden als aan onbetaalde activiteiten, 
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waaronder ‘participatie’. Deze categorie omvat deelname aan politieke organisaties 
en dergelijke, verenigingswerk, vrijwilligerswerk, kerkgang en reistijd ten behoeve 
van deze participatie. Hoewel men wat kanttekeningen kan plaatsen bij kerkgang, 
kan verder elk van deze activiteiten als een bijdrage aan de ‘civil society’ worden 
beschouwd. Ik zal hier kortweg, ter onderscheiding van arbeidsparticipatie, van 
maatschappelijke participatie spreken.

Tabel 6.2 vat de belangrijkste gegevens over de deelname van werkenden en niet-
werkenden aan deze vormen van maatschappelijke participatie in 1975, 1985 en 2000 
samen. Het jaar 1985 wordt hier apart vermeld, omdat dit jaar de omslag van een 
dalende naar een stijgende arbeidsparticipatie markeert.

Tabel 6.2 Maatschappelijke participatie van werkenden en niet-werkenden
deelname aan de activiteit (in %) aantal uren deelname per week

jaar totaal werkenden
niet-

werkenden totaal werkenden
niet-

werkenden

totaal maatschappe-
lijke participatiea

1975 49 49 49 2,3 2,5 2,2

1985 47 44 49 2,5 2,1 2,8

2000 38 31 45 2,1 1,5 2,8

deelname politieke 
organisaties e.d.b

1975 10 13 8 0,4 0,5 0,2

1985 10 10 10 0,4 0,4 0,3

2000 8 7 10 0,3 0,2 0,4

verenigingswerkc 1975 9 12 7 0,4 0,6 0,3

1985 11 12 10 0,4 0,5 0,4

2000 11 10 13 0,4 0,3 0,5

vrijwilligerswerkd 1975 21 18 23 0,8 0,7 0,8

1985 26 23 27 1,0 0,7 1,2

2000 18 14 23 0,8 0,5 1,1

a Omvat naast de eronder genoemde categorieën ook kerkgang (godsdienstoefening, praktiseren levensbeschouwing, bijv. 
kerkgang, bijwonen bijeenkomst humanistisch verbond e.d.) en onderweg zijn voor participatie
b Activiteiten in het leiden van sociale en politieke organisaties (bijv. als lid politieke partij, vakvereniging, actiegroep, wijk-
raad), activiteiten in het kader van belangenbehartiging en politiek, activiteiten voor kerkelijke of levensbeschouwelijke organi-
satie en deelname aan activiteiten in het kader van ondernemingsraden en andere bedrijfsorganisaties.
c Activiteiten voor het overige verenigingsleven (bijv. kruisverenigingen, sportverenigingen).

d Vrijwilligerswerk, onbetaalde hulp aan niet-familieleden en familiehulp e.d.

Bron: SCP (TBO’75, ‘85 en 2000) bewerking PdB

Tabel 6.2 laat zien dat er in 1975 niet veel verschil was in de totale maatschappelijke 
participatie van werkenden en van niet-werkenden, zowel gemeten in deelname als 
in tijdsbeslag. In 2000 participeerden de niet-werkenden echter beduidend meer dan 
de werkenden. 

Richten we de aandacht op de deelname aan sociale en politieke organisaties en 
dergelijke en de deelname aan verenigingswerk, dan valt op dat de verhoudingen 
in deze 25 jaar volledig zijn omgedraaid: in 1975 waren werkenden vaker sociaal en 
politiek actief en namen zij vaker deel aan verenigingswerk dan niet-werkenden, 
in 2000 waren de verhoudingen omgekeerd: de deelname van de niet-werkenden in 
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2000 verschilt maar weinig van die van de werkenden in 1975 en de deelname van de 
werkenden in 2000 lijkt erg veel op die van de niet-werkenden in 1975. Bij vrijwilli-
gerswerk is het beeld anders: daaraan namen de niet-werkenden ook in 1975 al vaker 
deel dan de werkenden, maar het verschil tussen beide groepen is in die 25 jaar (en 
vooral in de laatste vijf jaar van de twintigste eeuw) aanzienlijk toegenomen.

Tabel 6.3 Maatschappelijke participatie door niet-werkendena

deelname aan de activiteit (in %) aantal uren deelname per week

jaar AOW/ 
pensioen

werkloos/ 
arbeids-

ongeschikt

huis-
vrouw

stude-
rend

AOW/ 
pensioen

werkloos/ 
arbeids-

ongeschikt

huis-
vrouw

stude-
rend

totaal maat-
schappelijke 
participatie

1975 60 31 51 43 2,5 2,9 2,2 1,8

1985 51 59 54 38 3,3 5,2 3,0 1,4

2000 55 43 52 26 4,0 2,7 3,2 1,1

deelname 
politieke orga-
nisaties e.d

1975 23 6 4 9 0,4 0,5 0,2 0,2

1985 10 11 12 7 0,3 0,5 0,4 0,2

2000 16 6 8 5 0,6 0,2 0,3 0,2

verenigings-
werk

1975 7 6 7 8 0,3 0,1 0,2 0,5

1985 7 16 11 8 0,3 1,1 0,4 0,2

2000 17 17 11 8 0,7 0,7 0,4 0,4

vrijwilligers-
werk

1975 27 24 27 13 0,8 2,0 1,0 0,3

1985 29 37 32 16 1,4 2,6 1,2 0,5

2000 31 25 31 5 1,5 1,0 1,7 0,1

a Zie toelichtingen bij tabel 6.2.

Bron: SCP (TBO’75, ‘85 en 2000) bewerking PdB

Tabel 6.3 laat zien welke categorieën niet-werkenden hun participatie hebben ver-
hoogd. Dit zijn in de eerste plaats de gepensioneerden. Hoewel hun deelname aan 
politieke organisaties en dergelijke en aan de verschillende vormen van maatschap-
pelijke participatie tezamen is afgenomen, is vooral de tijd die deze groep aan 
maatschappelijke participatie besteedt, fors gegroeid. In iets mindere mate geldt dit 
ook voor huisvrouwen. Bij werklozen, arbeidsongeschikten en studerenden tekent 
zich daarentegen een achteruitgang in participatie af, al zijn deze cijfers, vanwege 
het relatief kleine aantal respondenten in het Tijdbestedingsonderzoek, minder 
betrouwbaar.

De verandering in de totale participatie kan worden verklaard uit veranderingen 
in de participatie van verschillende categorieën afzonderlijk, maar ook uit verschui-
vingen tussen de categorieën. Als bijvoorbeeld het aandeel in de bevolking van een 
groep die relatief veel participeert, zoals de gepensioneerden, groeit, dan gaat daar-
van een positief effect uit op de totale participatie. Door middel van een decomposi-
tieanalyse kan worden nagegaan hoe groot elk van deze effecten is. Bij een dergelijke 
analyse wordt de totale verandering in de participatie ‘ontleed’ in het effect van 
veranderingen in de verdeling van de bevolking over verschillende groepen werken-
den en niet-werkenden en het effect van veranderingen in de participatie binnen die 
groepen. Tabel 4 geeft de resultaten voor de totale maatschappelijke participatie.
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Tabel 6.4 Decompositie van de verandering in de totale maatschappelijke participatie (deel-
name in %-punten)

1975-’85 1985-2000 1975-2000

totale verandering -1,5 -9,7 -11,3

bijdrage van:

aandeel werkenden 0,0 -0,6 -0,4

aandeel AOW/pensioen 0,1 0,7 1,1

aandeel werkloos/arbeidsongeschikt -0,1 -0,2 -0,1

aandeel huisvrouw -0,2 -1,4 -1,4

aandeel studerend -0,1 0,5 0,4

participatie werkenden -2,0 -6,1 -8,5

participatie AOW/pensioen -0,8 0,5 -0,6

participatie werkloos/arbeidsongeschikt 1,6 -1,0 0,6

participatie huisvrouw 0,8 -0,4 0,2

participatie studerend -0,9 -1,8 -2,5

Bron: SCP (TBO’75, ‘85 en 2000) bewerking PdB

Uit deze decompositieanalyse blijkt dat de veranderingen in de populatieaandelen 
van de verschillende groepen geen noemenswaardige invloed hebben uitgeoefend 
op de afname van de participatie tussen 1975 en 2000. Alleen de afname van het 
aandeel in de bevolking van huisvrouwen, die relatief veel participeren, verklaart 
in de periode 1985-2000 een substantieel deel van de daling van de participatie (nl. 
1,4 procentpunt). Veel belangrijker zijn de veranderingen in de participatie die zich 
binnen de onderscheiden groepen hebben voorgedaan. Verreweg de belangrijkste 
factor is de daling van de maatschappelijke participatie van de werkenden: deze ver-
klaart liefst driekwart van de totale afname van de participatie sinds 1975, namelijk 
8,5 procentpunt van een totale daling met 11,3 procentpunt. Daarnaast heeft ook de 
dalende participatie van studerenden hieraan bijgedragen, maar vanwege de relatief 
kleine omvang van deze groep is dit effect beduidend kleiner.

De conclusie kan dus luiden dat de groei van de arbeidsparticipatie op zichzelf 
nauwelijks enige invloed heeft gehad op de maatschappelijke participatie, maar dat 
de sterke daling van de maatschappelijke participatie van werkenden hieraan wel 
voor een groot deel debet is. Dit is opmerkelijk omdat de werkenden gemiddeld niet 
noemenswaardig meer tijd aan hun arbeid zijn gaan besteden: in 1975 waren zij hier-
aan gemiddeld 33,4 uur per week kwijt, in 1985 33,0 uur en in 2000 33,7 uur. Voor 
de studerenden kan hierin echter wel (mede) een verklaring zijn gelegen voor hun 
dalende participatie: in 1975 besteedden zij gemiddeld 3,2 uur per week aan betaald 
werk, in 1975 2,4 uur en in 2000 liefst 7,4 uur.

De gevolgen van de dalende maatschappelijke participatie van werkenden kunnen 
nog op een andere wijze in beeld worden gebracht. Figuur 6.3 toont het aandeel van 
de werkenden in de bevolking in 1975 en 2000 en hun aandeel in de verschillende 
vormen van maatschappelijke participatie. Als contrast is in figuur 6.4 dezelfde 
informatie voor een specifieke groep niet-werkenden, namelijk de gepensioneerden, 
weergegeven.
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Terwijl het aandeel van de werkenden in de bevolking van 12 jaar en ouder fors is 
gestegen, van 41 procent in 1975 naar 53 procent in 2000, is het aandeel van de 
werkenden in alle vormen van maatschappelijke participatie afgenomen. In 1975 
namen zij nog 59 procent van de tijdsbesteding aan politiek en dergelijke en aan 
verenigingswerk voor hun rekening, in 2000 was dit nog slechts 38 à 39 procent. De 
teruggang in hun aandeel in het vrijwilligerswerk was weliswaar veel kleiner, van 37 
procent naar 34 procent, maar in 1975 namen de werkenden al beduidend minder 
deel aan vrijwilligerswerk dan de niet-werkenden.

Bij de gepensioneerden zien we een heel ander patroon. Ook hun aandeel in de 
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bevolking is fors gestegen, van 8 procent in 1975 naar 16 procent in 2000, maar hun 
aandeel in de maatschappelijke participatie groeide nog beduidend sneller. Terwijl 
het aandeel van de gepensioneerden in de maatschappelijke participatie in 1975 nog 
vrijwel gelijk was aan hun aandeel in de bevolking, namen zij in 2000 een meer dan 
evenredig deel voor hun rekening. Zo verviervoudigde hun aandeel in de politieke 
participatie, in het verenigingswerk en in het vrijwilligerswerk. De bijdrage van 
gepensioneerden aan politiek en aan vrijwilligerswerk is nog slechts iets kleiner dan 
die van de werkenden, hoewel de groep werkenden drie maal zo groot is. De ouderen 
zijn dus hard op weg de belangrijkste steunpilaar voor de maatschappelijke partici-
patie te worden, terwijl de werkenden hun dominante positie in de politiek en in het 
verenigingswerk zijn kwijtgeraakt.

De rolwisseling verklaard
Wat verklaart deze radicale omkering in de rolverdeling in de civil society tussen 
werkenden en gepensioneerden? Twee mogelijke verklaringen dringen zich op (vgl. 
Knulst en Van Eijck 2003). 

De eerste verklaring is dat werkenden in de afgelopen kwart eeuw steeds zwaarder 
belast zijn. Weliswaar is de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van werkenden nau-
welijks veranderd en constateerde ik eerder dat de arbeidsduur niet van invloed is op 
de vraag of men vrijwilligerswerk doet (De Beer 2001: 151). Er hebben zich echter wel 
twee andere ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zouden kunnen zijn op de 
maatschappelijke participatie van werkenden.

Ten eerste zijn steeds meer werkenden onder een hoge tijds- of werkdruk komen 
te staan, althans als we mogen afgaan op hun eigen uitspraken. Zo nam het aandeel 
werkenden dat zegt in een hoog tempo te werken toe van 36 procent in 1980 naar 56 
procent in 1993, om in de vier jaar daarna nog met 5 procent stijgen, alvorens licht 
terug te lopen.4 Het is heel wel denkbaar dat men, naarmate de werkdruk toeneemt, 
na het werk minder zin en energie heeft om zich nog aan andere maatschappelijke 
activiteiten te zetten.

Ten tweede zijn steeds meer werkenden het betaalde werk gaan combineren met 
andere verplichtingen, met name de zorg voor kinderen. Het tijdsbeslag aan betaald 
werk mag dan niet zijn toegenomen, dit geldt wel voor de totale tijd die men aan 
verplichtingen besteedt, waardoor de werkelijk ‘vrije’ tijd is afgenomen. De tijd die 
werkenden gemiddeld per week besteden aan onderwijs en vorming, huishouding, 
kinderverzorging en boodschappen nam toe van 13 uur in 1975 tot 18 uur in 2000 
(scp, tbo). Er schiet dan dus per week vijf uur minder tijd over om maatschappelijk 
actief te zijn. Knulst en Van Eijck (2003) hebben de mogelijkheid dat een toegenomen 
tijdbelasting van werkenden de afname van hun deelname aan vrijwilligerswerk 
verklaart, nader onderzocht. Hun analyse van de gegevens in het tijdbestedingson-

4 Bron: Leefsituatieonderzoek van het cbs (achtereenvolgens lso, dlo en pols). Van-
wege een verandering in de vraagstelling zijn de absolute percentages vanaf 1994 niet 
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.

Maatschappelijke tegenstellingen.indd 14-03-2005, 22:3079



80 Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society 81Een tweedeling in de maatschappelijke participatie?

derzoek wijst evenwel uit, ‘dat de teruggang in het vrijwilligerswerk in hoofdzaak 
niet te herleiden valt tot een toegenomen tijdsgebrek’ (Knulst en Van Eijck 2003: 176). 
Participatie in vrijwilligerswerk daalde namelijk onder degenen die niet onder een 
zware tijdsdruk gebukt gaan even sterk als onder degenen die arbeids- en zorgtaken 
combineren.

In een tweede mogelijke verklaring staan niet het werk en andere verplichtingen 
centraal, maar de personen die het werk verrichten. Veel van de gepensioneerden 
die nu zo’n groot deel van het vrijwilligerswerk voor hun rekening nemen, waren 25 
jaar geleden nog werkzaam in een betaalde baan. Veel van de huidige werkenden die 
beduidend minder tijd aan vrijwilligerswerk besteden, waren 25 jaar geleden nog 
een kind. Met andere woorden, de afname van maatschappelijke participatie door 
werkenden en de toename door gepensioneerden kan ook een generatie-effect zijn. 
De generatie die voor de Tweede Wereldoorlog is geboren zou dan maatschappelijk 
beduidend actiever zijn dan de naoorlogse generaties. Volgens Putnam (2000: 247-
276) is dit voor Amerika de belangrijkste factor die de afname in maatschappelijke 
activiteiten in de afgelopen decennia heeft veroorzaakt. Hij schrijft ongeveer de helft 
van de door hem gesignaleerde civic disengagement in de periode 1965-2000 hieraan 
toe (Putnam 2000: 284).

Ook voor Nederland biedt het Tijdbestedingsonderzoek hiervoor sterke aanwij-
zingen. Tabel 6.5 vergelijkt de maatschappelijke participatie van drie geboorteco-
horten in 1985 en 2000, de periode waarin de arbeidsparticipatie in Nederland sterk 
toenam. De tabel laat zien dat in beide jaren de maatschappelijke participatie van de 
vooroorlogse generatie (geboren tussen 1921 en 1935) beduidend hoger was dan die 
van de oorlogsgeneratie (geboren tussen 1936 en 1950), die echter weer hoger was 
dan die van de naoorlogse generatie (geboren tussen 1951 en 1965). Nog opmerkelij-
ker is dat de deelname en vooral de tijdsbesteding aan maatschappelijke participatie 
voor elk van de drie geboortecohorten tussen 1985 en 2000 nauwelijks is veranderd. 
De deelname aan de civil society blijkt binnen de generaties opmerkelijk stabiel te 
zijn over de tijd.

Dit vormt een sterke aanwijzing dat vooral een generatie-effect de afgenomen 
deelname van werkenden aan de civil society verklaart: de vooroorlogse genera-
tie van zeer actieven, die in 1985 een belangrijk deel van de werkende bevolking 
uitmaakten, is opgevolgd door de naoorlogse generatie van minder-actieven. Die 
actieve vooroorlogse generatie is inmiddels met pensioen en levert nu nog steeds een 
belangrijke bijdrage aan de civil society.

Bij deze analyse past wel een kanttekening. Hoewel de cijfers in tabel 5 een duide-
lijk generatie-effect suggereren, is het niet uitgesloten dat dit op toeval berust. Dat 
binnen de generaties de maatschappelijke participatie nauwelijks verandert, zou ook 
kunnen worden veroorzaakt doordat twee tegengestelde effecten elkaar opheffen: 
een toename van de participatie met het ouder-worden (een positief leeftijdseffect) 
en een afname van de participatie over de gehele bevolking met het voortschrijden 
van de tijd (een periode-effect). Omdat generatie-, leeftijd- en periode-effect onder-

Maatschappelijke tegenstellingen.indd 14-03-2005, 22:3080



80 Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society 81Een tweedeling in de maatschappelijke participatie?

ling afhankelijk zijn, valt niet met zekerheid uit te maken welk effect dominant is.

Tabel 6.5 Maatschappelijke participatie naar geboortecohort in 1985 en 2000a

deelname aan de activiteit (in %) aantal uren deelname per week

jaar
cohort

1921-‘35
cohort

1936-‘50
cohort

1951-‘65
cohort

1921-‘35
cohort

1936-‘50
cohort

1951-‘65

totaal maatschappelijke
participatie

1985 56 52 41 3,9 2,9 2,1

2000 54 45 40 3,7 2,8 2,0

deelname politieke organisa-
ties e.d

1985 15 12 8 0,7 0,4 0,3

2000 15 10 7 0,5 0,4 0,2

verenigingswerk
1985 13 15 10 0,7 0,6 0,4

2000 16 13 14 0,6 0,5 0,5

vrijwilligerswerk
1985 34 32 23 1,4 1,1 0,9

2000 28 26 20 1,4 1,1 0,9

a Zie toelichtingen bij tabel 6.2.

Bron: SCP (TBO‘85 en 2000) bewerking PdB

Ook Knulst en Van Eijck (2003) vinden duidelijke aanwijzingen voor een generatie-
effect op de deelname aan vrijwilligerswerk, op grond van een meer verfijnde analyse 
van tbo-gegevens. Een ander recent onderzoek voor Nederland biedt echter nau-
welijks aanwijzingen voor een generatie-effect. Een analyse van het lidmaatschap 
van verenigingen en van vrijwilligerswerk op basis van gegevens uit de European 
Values Study (evs) voor de jaren 1981, 1990 en 1991 leverde slechts een zwak genera-
tie-effect, maar een sterk periode-effect op (Dekker et al. 2004: 56-58). Het is echter 
onduidelijk of deze resultaten kunnen worden vergeleken met die uit het Tijdbeste-
dingsonderzoek, aangezien de evs-data voor de totale bevolking een sterke toename 
van vrijwilligerswerk tussen 1990 en 1999 laten zien, terwijl dit volgens de tbo-data 
tussen 1990 en 2000 ongeveer gelijk is gebleven.

Overigens, zelfs als onomstotelijk kan worden vastgesteld dat er sprake is van een 
generatie-effect, is hiermee de oorsprong van veranderingen in de deelname aan de 
civil society nog slechts gelokaliseerd, maar niet verklaard. Men staat dan immers 
voor de taak om te verklaren waarom oudere generaties vaker maatschappelijk actief 
zijn dan de naoorlogse generaties. 

Conclusie: 25 jaar na Amerika?
In de jaren negentig zijn velen betaald werk steeds meer gaan zien als het middel 
bij uitstek voor het bestrijden van achterstanden en het bevorderen van maatschap-
pelijke integratie. Niet alleen op materieel gebied – bestrijding van armoede, 
bevordering van economische zelfstandigheid – maar ook op immaterieel gebied 
zou werk het beste instrument zijn om een maatschappelijke tweedeling tegen te 
gaan. Als men de deelname aan maatschappelijke activiteiten (i.h.b. in politieke en 
maatschappelijke organisaties en in het verenigingswerk) door werkenden en niet-
werkenden in het jaar 1975 als uitgangspunt neemt, was het inderdaad niet onaanne-
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melijk dat stijging van de arbeidsparticipatie ook een stimulans voor de civil society 
zou betekenen. De bijdrage van werkenden aan de civil society, in ieder geval aan het 
vrijwilligerswerk, is sindsdien echter sterk teruggelopen. In toenemende mate blij-
ken het niet de werkenden, maar juist de niet-werkenden te zijn waarop de civil soci-
ety rust. De groei van de betaalde arbeidsparticipatie lijkt op deze wijze bij te dragen 
aan een nieuwe scheidslijn in de maatschappelijke participatie. Vrijwilligerswerk en 
andere vormen van maatschappelijke participatie worden in toenemende mate het 
domein van de niet-werkenden, en dan vooral van de (vervroegd) gepensioneerden. 
Zo is er steeds meer sprake van een klasse die economisch actief is en het draagvlak 
vormt voor onze materiële welvaart en een klasse van postactieven, waarop de civil 
society, die met name van belang is voor de ‘immateriële’ welvaart, rust. 

Hoe dient men deze ontwikkeling te waarderen? Ik zie zowel een mogelijkheid 
voor een positieve als een mogelijkheid voor een negatieve interpretatie. De positieve 
interpretatie is dat er min of meer spontaan een nieuwe taakverdeling tot stand komt 
die bijdraagt aan de instandhouding van de intergenerationele solidariteit in een ver-
grijzende samenleving. De steeds grotere groep van niet-werkende ouderen, die voor 
een belangrijk deel nog in goede gezondheid verkeren, helpt mee de civil society in 
stand te houden, waaraan de overbelaste generatie van jongere tweeverdieners steeds 
minder toekomt. Zo doen de ouderen wat terug voor het feit dat zij geen directe bij-
drage aan de economie meer leveren. Indirect ontlasten zij daarmee de werkenden, 
aangezien de activiteiten die de ouderen verrichten deels ook aan de jongeren ten 
goede komen. Deze positieve interpretatie gaat ervan uit dat het belang van de civil 
society primair is gelegen in het feit dat bepaalde vrijwillige activiteiten worden ver-
richt, en niet in de vraag wie die activiteiten verricht.

Dit spreekt echter allerminst vanzelf. De civil society wordt immers ook vaak gezien 
als het sociale kapitaal dat de samenleving bijeenhoudt, dat mensen samenbindt en 
waarmee de burger zijn betrokkenheid bij het algemeen belang uitdrukt. In deze 
interpretatie van de civil society, waarin de nadruk ligt op burgerschap, zou iedere 
burger idealiter in ongeveer gelijke mate moeten bijdragen aan die civil society. Een 
maatschappelijke tweedeling waarbij de ene helft van de bevolking alleen bijdraagt aan 
het economische domein en de andere helft aan de civil society, is dan juist een bedrei-
gende ontwikkeling. Het gevaar bestaat dat de eerste groep zich steeds minder aan 
het algemene belang gelegen zal laten liggen en zich nog uitsluitend zal richten op het 
eigen private belang. Dit zou op termijn ook hun bereidheid om financieel bij te dragen 
aan de postactieve klasse waarop de civil society rust, kunnen aantasten. En het hoeft 
nauwelijks betoog dat als er echt een belangenstrijd ontstaat tussen het economische 
domein en de civil society, de laatste uiteindelijk aan het kortste eind zal trekken.

Deze zorgen worden nog versterkt door de constatering dat de tweedeling tussen 
werkenden en gepensioneerden vooral het resultaat lijkt te zijn van een scheiding 
tussen de generaties. We mogen er dan immers niet van uitgaan dat tegen de tijd dat 
de huidige werkenden met pensioen gaan, zij meer tijd aan de civil society zullen 
gaan besteden. Aangezien een groot deel van de huidige gepensioneerden dan 
inmiddels te oud is om nog maatschappelijk actief te zijn of al overleden is, zal de 
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totale maatschappelijke participatie dan fors afnemen. Het feit dat de maatschap-
pelijke participatie de afgelopen decennia betrekkelijk stabiel was, is dus allerminst 
reden om er gerust op te zijn dat dit de komende decennia zo zal blijven. Achter 
de grosso modo stabiele totale deelname gaan immers belangrijke veranderingen 
schuil, die op langere termijn het draagvlak onder de civil society dreigen te onder-
graven. Hoewel de ontwikkeling in Nederland er tot nog toe gunstiger uitziet dan 
het beeld dat Putnam (2000) voor de Verenigde Staten schetst, zou ook hier wel eens 
kunnen gelden dat de dingen in Nederland 25 jaar later gebeuren. Dat heeft in ieder 
geval het voordeel dat we op tijd gewaarschuwd zijn en nog tijd hebben om te probe-
ren deze ontwikkeling te keren.
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7 Vrijetijdsethiek in de geest van het consumentisme?

Andries van den Broek

‘Er is geen terrein van het leven, waarvan Christus niet zegt: Mijn!’ 
(Abraham Kuyper, in: Kruijt, Verzuiling, 1959: 14)

‘Was de manier van leven voorheen nog samen te vatten in een enkele morele kwali-
ficatie, zoals “beschaafd persoon”, vanaf de jaren zestig wordt “leven” steeds meer 
een verzameling activiteiten.’ 
(Wil Zeegers, Kanjer gezocht, 1998: 104)

“Pret en plezier zijn, waarschijnlijk bij gebrek aan beter, belangrijke criteria 
geworden voor de beoordeling van de kwaliteit van het bestaan. Het leven wordt 
voortdurend afgemeten aan zijn vermakelijkheidsgehalte.” 
(Anton Zijderveld, Staccato cultuur, 1991: 99)

Naar een vrijetijdsethiek in de geest van het consumentisme?
De vrijetijdsbesteding is in de laatste halve eeuw van grotere betekenis voor de indi-
viduele identiteit geworden. Dit gebeurde in een periode waarin het vrijetijdsdomein 
zich tot een zelfstandig maatschappelijk domein ontwikkelde, dat daarmee losser 
kwam te staan van de invloed van andere levenssferen. Tezamen roepen dat groeiend 
belang en die groeiende zelfstandigheid de vraag op in welke richting het domein 
van de vrije tijd zich ontwikkelt. In de richting die de drie opeenvolgende citaten 
hierboven suggereren? In deze bijdrage is de vraag aan de orde welke logica in de 
ontwikkeling van het vrijetijdsdomein kan worden onderkend. 

Om een helder zicht te krijgen op de kern van de kapitalistische logica vergrootte 
Weber (1904/05) een eeuw geleden een aantal aspecten van het kapitalisme uit tot 
een ideaaltypisch beeld. In zijn studie De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme 
kwam daarmee de deugd van spaarzaamheid centraal te staan. Campbell (1987) 
amendeerde Weber in zijn De romantische ethiek en de geest van modern consumentisme, 
door naast de protestantse ethiek van spaarzaamheid ook de romantische ethiek van 
hedonisme als tweede wezenskenmerk van het kapitalisme te onderscheiden (vgl. 
Bell 1976). Door beiden geïnspireerd, en bij wijze van eerbetoon aan de honderdste 
verjaardag van de studie van Weber, staan hier de vragen centraal of en in hoeverre 
kan worden gesproken van Een vrijetijdsethiek in de geest van het consumentisme, en wat 
daarvan de consequenties zijn voor de civil society.

De relatie tussen het domein van de vrije tijd en het thema van nieuwe tegenstel-
lingen in de civil society wordt daartoe op twee manieren geproblematiseerd. Ener-
zijds gaat het om het eventuele ontstaan van nieuwe tegenstellingen binnen de vrije 
tijd (pp. 87 e.v.). Mogelijk werpt de commercialisering van de vrije tijd voor sommi-
gen financiële barrières op tot het onderhouden van een doorsnee-vrijetijdsrepertoire 
(segregatie van sociale groepen?), wordt de vrije tijd een van de arena’s waarin span-
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ningen in de multi-etnische samenleving aan de oppervlakte komen (segregatie van 
etnische groepen?) of groeit de tegenstelling tussen waar men in de vrije tijd voor 
kiest en waar het overheidsbeleid toe stimuleert (segregatie van politiek en publiek?).

Anderzijds worden tegenstellingen tussen de vrije tijd en andere maatschappelijke 
domeinen geproblematiseerd (pp. 89 e.v.). Na de moord op zijn conrector signa-
leerde de directeur van het Haagse Terra College in een interview dat de werelden van 
de school en van de vrije tijd ver uit elkaar waren gegroeid en dat de school eigenlijk 
te weinig idee had van wat er vanuit de vrije tijd mee de school en de klas ingeno-
men werd. Los van dit extreme voorval laat zich de meer algemene vraag stellen in 
hoeverre dat wat in de vrije tijd gecultiveerd wordt, congruent of conflicterend is met 
de pedagogische doelstellingen van het onderwijs of met de op plichtsbetrachting 
gebaseerde rationaliteit van betaald werk. Een zelfde vraag kan gesteld worden over 
tot de verhouding tussen vrije tijd en gezinsleven. De commercieel aangeboden vrije-
tijdsdiensten leggen veelal beslag op tijd die eerder in het gezin of in de familie- of 
vriendenkring zou zijn doorgebracht (Daly 1997). Hier is overigens geen sprake van 
wederzijds uitsluitende categorieën: men kan zo’n vrijetijdsdienst ook met gezin, 
familie en vrienden consumeren. 

Mocht over de vrije tijd meer en meer de geest van consumptie en vermaak vaardig 
worden, kan de vrijwillige bijdrage van tijd en energie aan de civil society onder druk 
komen te staan (segregatie van sociale sferen?). Door de kracht van het vrijetijdsdo-
mein, of door de zwakte van andere domeinen, winnen vrijetijdscriteria aan gewicht, 
niet alleen in de vrije tijd zelf, maar eveneens bij de inrichting en beoordeling van 
de kwaliteit van het leven in het algemeen. Naarmate die nieuwe kwaliteitscriteria 
minder het niveau van leuk, spannend en vermakelijk overstijgen, staan ze meer op 
gespannen voet met criteria die in andere terreinen van het leven gelden, zoals zorg 
binnen het gezin, vorming binnen het onderwijs, verplichtingen binnen het werk, en 
gemeenschapszin binnen buurt en vereniging.

Eerst worden echter de observaties waarmee dit betoog opende – dat vrije tijd 
simultaan belangrijker geworden is voor de individuele identiteit en ongrijpbaarder 
voor maatschappelijke instituties – wat verder in de verf gezet (pp. 85 e.v.).

De aan de orde gestelde thematiek is veelomvattend en kan binnen het bestek van 
deze beknopte bijdrage en met de weinige beschikbare gegevens (pp. 87 e.v.) hoog-
stens deels behandeld worden. De ambitie is vooralsnog dan ook niet om te komen 
tot sluitende antwoorden, maar tot het stellen van de goede vragen. In het ter zake 
aangevoerde materiaal (pp. 92 e.v.) zullen zowel optimisten als pessimisten over de 
civil society iets van hun gading vinden, reden waarom deze bijdrage in het nawoord 
(pp. 97 e.v.) een eensluidende conclusie ontbeert.

Toch een vrijetijdsmaatschappij
Snelle productiviteitsstijgingen in het midden van de twintigste eeuw leken de 
gedachte te rechtvaardigen dat de westerse maatschappij op weg was zich tot een 
vrijetijdsmaatschappij te ontwikkelen. Destijds leidde dit tot de verwachting dat de 
toekomstige werkdag nog slechts drie tot vier uur zou beslaan en dat de vrijetijdsbe-
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steding de voornaamste levensvervulling zijn (zie Slagter 1959, vgl. Cross 1993). 
Slechts weinigen zullen in het begin van de eenentwintigste eeuw inderdaad het 

idee hebben in een vrijetijdsmaatschappij te leven. Afgemeten aan het aantal uren 
van de gemiddelde werkdag en aan de intensiteit van de gevraagde inspanning is dat 
ook allerminst het geval. Met het oog op de vermeerderde inschakeling van vrouwen 
in het arbeidsproces, en van mannen in het huishouden, is omgekeerd sprake van 
een gemobiliseerde samenleving (Elchardus 1996). Daarin is weliswaar meer dan 
voorheen te kiezen, reden waarom de levensloop wel als een meerkeuzebiografie is 
omschreven (Du Bois-Reymond 1992). De meerkeuzemaatschappij verdient vanwege 
het verplichtende karakter van die vele keuzes echter tevens het predikaat veeleisende 
samenleving (Breedveld en Van den Broek 2003, 2004).

Niettegenstaande dat men zichzelf inderdaad veelal als ‘druk, druk, druk’ en niet 
als ‘vrij, vrij, vrij’ afficheert (De Haan et al., 2003), was er in een aantal opzichten 
wel degelijk sprake van een ontwikkeling richting vrijetijdsmaatschappij. Zo kwam 
er een vrijetijdsmarkt tot ontwikkeling, die inmiddels tot de belangrijkste takken 
van bedrijvigheid behoort. Tevens groeide het vrijetijdsaanbod uit tot speerpunt 
van menig stadsbestuur, in de hoop daarmee zowel toerisme als bedrijfsleven als 
de dubbelmodale middenklasse aan de stad te binden. Daarnaast werden ook in de 
openbare ruimte tussen steden meer ‘leisure’-functies gerealiseerd (Mommaas 2000, 
scp 2000, Metz 2002).

Anderzijds groeide de betekenis van de vrijetijdsbesteding voor het individu. 
Een treffende indicatie en illustratie van het groeiende belang van de vrije tijd voor 
de individuele identiteit en presentatie is te vinden in contactadvertenties. In de 
jaren vijftig etaleerde men daarin rang, stand en religie: ‘Net werkman, alleenstaand, 
Protestants Geloof, 54 jaar, goed loon, eigen woning, zoekt kennismaking met eenvoudige nette 
vrouw,’ maar (nog) niet of nauwelijks persoonlijke kenmerken of interesses. Sinds-
dien werden eerst persoonlijke (onderwijs)kwalificaties als blikvangers ingezet, later 
gevolgd door persoonlijke interesses, hobby’s en liefhebberijen alsook karakterolo-
gische en fysieke specificaties (Zeegers 1988, 1990, 1998). De Britse socioloog Bocock 
(1993) stelde dat naast de plaats in het productieproces de plaats in het consumptie-
proces medebepalend voor de individuele identiteit geworden is. 

In de hoop de aandacht van de juiste geliefde te trekken noemde men in contact-
advertenties in de jaren negentig veelvuldig een reeks favoriete vrijetijdsbestedin-
gen. Soms gebeurde dat in algemene termen: ‘ik hou van dans en toneel’, soms met de 
kennelijke angst om iets ongenoemd te laten: ‘ik hou van middeleeuwse muziek, klassieke 
muziek, volksmuziek, stilte, Huxley, Hesse, Goethe, Schneider, Krancken, Jung, tuinieren, dieren, 
natuur, dingen zelf maken, pianospelen en nog veel meer,’ soms een middenweg kiezend: 
‘ik hou van gezelligheid uit en thuis, koken, lezen, wandelen of fietsen door de duinen, tennis en 
skiën.’ Eind jaren tachtig zag de toptien van in contactadvertenties genoemde interes-
ses er als volgt uit: 1= natuur, 2= muziek, 3= lezen, 4= culturele activiteiten (theater, 
concert, film), 5= reizen, 6= uitgaan, 7= sport, 8= vrijen, 9= fietsen en 10= goede 
gesprekken (naar Zeegers 1990). Op tv-kijken, veruit de belangrijkste vrijetijdsbeste-
ding, liet men zich in de regel niet voorstaan.
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De groeiende commerciële en individuele betekenis van de vrije tijd ging gepaard 
met een tanende invloed erop van instituties als religie en overheid (Beckers en Van 
der Poel 1989, Knulst 1989, Van der Burg en Van den Heuvel 1991). In het proces 
van ontzuiling nam de overheid op tal van maatschappelijke terreinen (opnieuw) 
de regisserende rol van de zuilen over, zoals in onderwijs en gezondheidszorg. Dit 
gebeurde echter maar zeer gedeeltelijk in de vrije tijd. Daar vulden verenigingsleven 
en marktpartijen het gat. Later begonnen die marktpartijen de vrijetijdsmarkt met 
succes verder te ‘ontwikkelen’, daarmee het (relatieve) belang van het verenigingsle-
ven verkleinend. 

De vrije tijd werd minder door andere maatschappelijke domeinen beïnvloed (een 
late uiting van functionele differentiatie) en begon daar omgekeerd juist invloed op 
uit te oefenen. Symbolen uit de vrije tijd verkregen ook daarbuiten een betekenis. Er 
was derhalve toch sprake van een ontwikkeling richting vrijetijdssamenleving, niet 
in de zin dat de vrijetijdsbesteding in uren gemeten de voornaamste levensvervul-
ling geworden is, wel in de zin dat de identiteit van individuen meer dan ooit mede 
gevormd wordt door de zelfgekozen verzameling vrijetijdsactiviteiten (vgl. het citaat 
van Zeegers boven deze bijdrage).

Vrijetijdswaarden, een blinde vlek
De constatering dat vrije tijd als identitijd van groter belang geworden is, gaat echter 
gepaard met de constatering dat naar dat grotere belang nog weinig onderzoek 
gedaan is. Het vrijetijdsgedrag is goed gedocumenteerd, de beleving en de waarde-
ring daarvan minder.

Vrijetijdsonderzoek richt zich meer op (gerapporteerd) gedrag dan op de waar-
den die dat gedrag motiveren. Van oudsher had beleidsmatig geïnitieerd onderzoek 
bovendien een bias ten faveure van de aandachtsvelden van de (rijks)overheid, te 
weten cultuur, media en sport. Onderzoek dat door de markt wordt gegenereerd 
heeft nog veelal het nadeel van vertrouwelijkheid, wat binnen de rationaliteit van de 
markt te billijken is, maar de wetenschappelijke rationaliteit in de weg staat. 

Omgekeerd is vrije tijd in waardenonderzoek een blinde vlek. Daar ligt de nadruk 
van oudsher op waarden rond onderwerpen als politiek, religie, gezin, seksualiteit, 
levensbeëindiging, werk en recent ook taakverdeling thuis. 

Een blik op de feitelijke tijdsbesteding maakt de onbekendheid met vrijetijdswaar-
den des te vreemder, aangezien de vrije tijd een aanzienlijk deel van de beschikbare 
tijd omvat. In 2000 had men (Nederlanders van 12 jaar en ouder) door de bank geno-
men 45 vrije uren per (oktober)week. Zowel betaald werk als het huishouden bleven 
daar met elk ‘slechts’ 19 uur per week fors bij achter. Religie en seksualiteit zijn 
veelvuldig onderzochte waardendomeinen, maar besloegen elk een nog veel geringer 
deel van de wekelijks beschikbare 168 uur (Breedveld en Van den Broek 2001). 

Hoewel de hoeveelheid tijd die men ergens aan besteedt niet in een één-op-één 
relatie tot het belang van die activiteit staat, is het opmerkelijk dat waarden jegens de 
vrije tijd onderbelicht gebleven zijn. Na slaap is het de activiteit waar veruit de meeste 
tijd mee gemoeid is. Het is eens te meer opmerkelijk aangezien er wel goede redenen 
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zijn om de waarden met betrekking tot de vrije tijd te analyseren. Ten eerste is de 
vrije tijd – met de teruggang van religie, het uitstel van gezinsvorming en de opkomst 
ervan als identiteitsverlener – doorgedrongen tot de kern van het leven, getuige de 
eerder genoemde veranderingen in de presentatie in contactadvertenties. 

Daarnaast is een analyse van vrijetijdswaarden tevens van belang (geworden) 
vanuit de perspectieven van, in goed Nederlands, civil society en public virtues. In 
de vrije tijd zou minder publieke deugdzaamheid betracht en minder sociaal kapi-
taal gegenereerd worden. Putnam toonde zich in zijn Bowling alone (2000) bezorgd 
over de richting en inrichting van de vrije tijd. Zijn bezorgdheid betrof niet alleen 
de in de titel met name genoemde vrijetijdsbesteding, maar was veel algemener. Hij 
bespeurde minder betrokkenheid op de publieke zaak en een afname van sociaal 
kapitaal, dit laatste zowel in termen van de netwerken die men onderhoudt als in 
termen van de vaardigheden men zich eigen maakt. 

Veel van de zorg over normen en waarden heeft op de keper beschouwd betrek-
king op de vrije tijd, hoewel dit (nog) niet als zodanig is geconceptualiseerd. Die 
zorg betreft niet de oriëntaties jegens het werk of de taakverdeling thuis, niet de 
oriëntaties jegens gezinsleven of seksualiteit, en evenmin de oriëntaties jegens reli-
gie of levensbeëindiging. Die zorg betreft vooral wat men doet en laat in de publieke 
ruimte, niet in de laatste plaats in de vrije tijd (wrr 2003).

Juist in die vrije tijd is het individu eigen baas, daar is de ceremoniemeester naar 
huis (gestuurd), maar gaat het feest onverminderd door (Vuijsje en Wouters 1999). 
Het citaat van Kuyper boven deze bijdrage parafraserend: ‘Er is geen terrein van het 
leven, waarvan het individu niet zegt: Mijn!’ Dit geldt zeker voor de vrije tijd. De norm 
voor goede en slechte vrijetijdsbesteding kwam bij het individu te liggen (Beckers en 
Van der Poel 1989). Zonder ceremoniemeester in de vorm van zuil of overheid dient 
zich de vraag aan naar de logica of rationaliteit van de vrije tijd. In hoeverre is of 
wordt dat primair het vermakelijkheidsgehalte (vgl. het citaat van Zijderveld boven 
deze bijdrage), en wat zijn daarvan consequenties? 

Tegenstellingen binnen de vrije tijd?
Op de vrijetijdsmarkt volgt een ieder vrijelijk de eigen voorkeur. Althans, voorzover 
restricties van financiële en temporele aard dat hem of haar toestaan, waarbij tevens 
dient te worden aangetekend dat er op die markt diverse beïnvloedingsmechanis-
men bestaan, waaronder peergroup-pressure, media en reclame. Elchardus (2002, 
2004 en in hoofdstuk 3 van deze bundel) constateert niet zozeer de verdamping van 
beïnvloedingsmechanismen maar de vervanging van oude door nieuwe vormen van 
beïnvloeding. Daarom spreekt hij niet van individualisering maar van detraditiona-
lisering. 

In de jaren vijftig vergrootte de bromfiets de fysieke actieradius van jongeren, 
waarmee ze zich aan de controle van de directe sociale omgeving konden onttrek-
ken. Tegenwoordig hoeft de jeugd daarvoor het huis niet meer uit: met tv en/of pc 
op de eigen kamer kan men zich ook thuis aan de directe sociale omgeving onttrek-
ken. In plaats daarvan komt via media en communicatie technieken eens te meer 
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een mengsel van peergroup- en media-invloeden binnen. Bly (1996) omschreef dit 
bezorgd als een soort verwezing. 

Het bestaan van die nieuwe invloeden laat onverlet dat meer dan voorheen de keus 
voor een vrijetijdsbesteding aan het individu is. Dat dit niet tot een breder scala aan 
feitelijk gemaakte keuzes leidt, doet daar weinig aan af (scp 2004). 

Op basis van de gekozen vrijetijdsvoorkeuren, en dus mede op basis van de gren-
zen aan de keuzevrijheid daarin, zouden homogenere groepen vrijetijdsbesteders 
kunnen ontstaan, die sterk(er) van elkaar verschillen naar leeftijd, sociaal-economi-
sche klasse en/of etniciteit. Met de komst van de zeker in eerste instantie vooral op 
jongeren gerichte vrijetijdsindustrie is dat eerste onderscheid al enige tijd een feit. 
Opvoedingsregimes thuis en op school hebben al menige aanpassing in de richting 
van de belevingswereld van het object van opvoeding gemaakt. In de huiselijke sfeer 
kwam niet alleen tussen partners maar ook tussen opvoeders en kinderen het onder-
handelingsmodel (De Swaan 1982) in zwang, op school getroost men zich moeite het 
lesmateriaal aansprekend te laten zijn. 

Naarmate men zich in zelfgekozen vrijetijdsactiviteiten vooral met ons soort 
mensen (osm) omringt, kunnen ook de vrijetijdsrepertoires van volwassenen 
sterker door koopkracht en etniciteit gaan worden bepaald. Groepen met verschil-
lende maatschappelijke posities en met uiteenlopende etnische achtergrond zouden 
elkaar dan minder treffen. Een eventuele etnische segregatie in de vrije tijd vormt 
daarbij eufemistisch gezegd een grote uitdaging. Op scholen, met woningtoewij-
zing en op de arbeidsmarkt is nog een zekere beleidsinterventie denkbaar, in de 
vrije tijd zijn daartoe minder aanknopingspunten. Discriminatie bij voorzieningen 
kan men pogen tegen te gaan, maar dit geldt niet voor groepsvorming op basis van 
smaakvoorkeuren of andere vrijetijds(sub)culturen. Overigens is over de etnische 
factor in de vrije tijd nog relatief weinig bekend. Onderzoek daarnaar staat nog in de 
kinderschoenen. Ten tijde van het drukken van deze bundel deed het scp een eerste 
landelijk onderzoek naar de leefsituatie van allochtone stedelingen, met aandacht 
voor de sociale en culturele afstand in de vrije tijd. Op basis daarvan zullen omvang 
en betekenis van de etnische factor in de vrije tijd in kaart gebracht kunnen worden. 

Tenslotte drijven in het domein van de vrije tijd ook politiek en publiek uit elkaar. 
De met overheidsbeleid ondersteunde vormen van vrijetijdsbesteding (publieke 
omroep, traditionele culturele instellingen, gesubsidieerde sportvoorzieningen) 
ondervinden steeds meer concurrentie van commercieel aanbod, vooral onder de 
nieuwere generaties (scp 2004). 

De civil society onder druk binnen de vrije tijd?
De groeiende onafhankelijkheid van het vrijetijdsdomein heeft gevolgen voor de 
verhouding tussen de zeden en gewoonten in de vrije tijd en die in andere sferen 
van het persoonlijke en maatschappelijke leven. Dit geldt eens te meer naarmate er 
binnen de vrije tijd subculturen met eigen normen en omgangsvormen ontstaan. Dit 
roept de vragen op in welke richting de vrije tijd en de daarin geldende ethiek zich 
ontwikkelen en wat daarvan de consequenties zijn binnen de vrije tijd en in relatie 
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tot andere maatschappelijke domeinen. Hoe verhoudt de vrije tijd zich tot gezin, 
onderwijs, werk en civil society? In deze bijdrage gaat het vooral om de verhouding 
tussen vrije tijd en civil society. 

Vrije tijd wordt veelal gedefinieerd als de tijd die resteert na aftrek van betaald 
werk, huishoudelijke taken, slaap en persoonlijke verzorging (Breedveld en Van 
den Broek 2001). De activiteiten die vaak tot het domein van de civil society worden 
gerekend – een spectrum van vrijwilligerswerk dat varieert van het vervullen van 
onbezoldigde bestuurs- en kaderfuncties in het verenigingsleven tot het verlenen 
van hulp aan mensen buiten de directe eigen familiekring – behoren zo bezien ook 
tot het domein van de vrije tijd. In die zin betreft de vraag of vrijwilligerswerk in het 
gedrang dreigt te komen strikt genomen eveneens een tegenstelling binnen de vrije 
tijd. 

In de jaren zestig en zeventig maakte de door morele bezorgdheid ingegeven 
bemoeienis met de vrijetijdsbesteding van het volk plaats voor de emancipatie van 
het individu enerzijds en van vrijetijdsinstituties anderzijds. Sindsdien worden indi-
viduen in hun rol als burger en klant geacht autonoom in hun vrijetijdskeuzes te zijn. 

De verzorgingsstaat werd uitgebouwd naar de normen van de middenklasse, die 
zichzelf daarbij als de maat der dingen nam (Schnabel 2004). Dat geldt ook voor de 
emancipatie van het individu, die werd gevoed door en geaccepteerd vanwege de 
gedachte dat die emancipatie alom zou leiden tot het type ontplooiing dat de mid-
denklasse voor zichzelf in petto had. Het adagium van volksverheffing maakte plaats 
voor hooggestemde verwachtingen over volkszelfverheffing. Dat nog niet iedereen 
de kansen greep die de verzorgingsstaat op gebieden als onderwijs en cultuur bood, 
was een overgangsverschijnsel in een sociaal en cultureel opwaarts mobiele samen-
leving, waar passend beleid soelaas bieden kon. 

Individualisering werd veelal positief geduid, bijvoorbeeld in de visie van Ingle-
hart (1990) dat de naoorlogse generaties, zonder de beknellende omstandigheden 
van oorlog(sdreiging) en economische (bestaans)onzekerheid, in toenemende mate 
postmaterialistische waardeoriëntaties zouden ontwikkelen. De fixatie op law & 
order en op economische zekerheid waren hen immers niet met de paplepel ingego-
ten. In plaats daarvan zouden zelfbeschikking en zelfontplooiing voorop komen te 
staan, waar Inglehart (impliciet) primair positieve associaties mee had. Dat dan ook 
fixaties op seks en sportauto’s ongeremd tot wasdom zouden kunnen komen, stond 
bij hem minder voorop. Bovendien ging hij er van uit dat welvarendheid gelijk stond 
met het gebrek aan bedreiging, terwijl massaconsumptie zeker op jongere leeftijd 
juist ook bedreigend voor de individuele persoonlijkheid kan zijn, en als reactie tot 
een grote fixatie op het juiste patroon van consumeren kan leiden. 

Inmiddels lijkt zelfontplooiing deels een andere richting genomen te hebben dan 
Inglehart en anderen voorzagen. Dit is in de hand gewerkt doordat marktbemid-
deling in de vrije tijd een hoge vlucht heeft genomen. De markt is niet normerend, 
althans niet zoals bevoogdende zuilen en bezorgde overheid dat waren. Vanuit een 
ander perspectief is de opkomst van de consumptiemaatschappij van meet af aan 
van kritische kanttekeningen voorzien, met name vanuit de Frankfurter Schule 

Maatschappelijke tegenstellingen.indd 14-03-2005, 22:3090



90 Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society 91Vrijetijdsethiek in de geest van het consumentisme?

(zie Marcuse 1964). Ook in Nederland werd, op basis van dezelfde ontwikkelingen 
die bij anderen tot hooggespannen verwachtingen leidden, zorg geuit: ‘De mens is 
blijkbaar op zijn best wanneer hij onder een zekere druk van de omgeving leeft en 
werkt. Wordt die druk te klein, doordat de welvaart te groot wordt, dan gaat de mens 
zichzelf en zijn kinderen verwennen. Het karakter desintegreert, het patroon van 
eigenschappen wordt chaotisch, de labiliteit en het infantilisme, het onrijpe, onno-
zele en puur-sensationele nemen toe’ (Chorus 1965). 

Niettemin werd de culturele (r)evolutie van de jaren ’60 en ’70 destijds veelal als 
een bevrijding van een burgerlijk juk ervaren en werd de aftocht van normering 
overwegend positief ontvangen. Inmiddels wordt de afwezigheid van een ceremonie-
meester steeds meer als een gemis ervaren en lijkt de verzuiling begonnen aan een 
herwaardering van verguisd tot gemist (Billiet 2004). 

Op een vrijetijdsmarkt die steeds minder door andere maatschappelijke 
domeinen wordt gestuurd, wordt de drang tot consumptie minder door andere 
doel(rationaliteit)en beteugeld. Het ontbreekt de logica van een op handel in ver-
maak gerichte vrijetijdsmarkt aan een ander inherent richtpunt dan consumptie, 
aan een ander criterium dan vermakelijkheid. Het vitalisme is ongericht (Boutelier 
2004). Met de groei van de vrijetijdsmarkt wint bij de beoordeling van wat goed en 
slecht is, wat mooi en lelijk, het consumentisme aan belang. De maat der dingen is of 
iemand iets bevredigend vindt (individualisering), liefst ogenblikkelijk aansprekend 
(intensivering) en volgens eigen criteria (informalisering). Deze consumentistische 
houding – op een Loesje-affiche ooit treffend verwoord met Doe leuk of ik zap – zou 
zich tot buiten het domein van de vrijetijdsconsumptie uitstrekken en ook toegepast 
worden op relaties, vriendschappen en werk (Zijderveld 1991). Wat niet langer bevre-
digt, wordt voor iets anders verruild. 

Hoe maatgevend zal een dergelijk consumentisme in de vrije tijd (en daarbuiten) 
worden? Hoewel op de vrijetijdsmarkt geen ‘begrenzer’ op het doel van consumptie 
en het criterium van vermakelijkheid is ingebouwd, en hoewel individualisering 
en intensivering door de logica van de vraagoriëntatie verder worden versterkt, ligt 
het weinig voor de hand dat consumentisme uitgroeit tot het dominante criterium 
waaraan de vrije tijd de maat genomen wordt. Mensen hebben ook andersoortige 
aspiraties en waarden. Nagenoeg onveranderd staan vrienden en vooral gezin nog 
hoger aangeschreven dan vrije tijd, zo blijkt uit de opeenvolgende edities van het 
Europese waarden onderzoek (Halman 2001, scp 2004). Dit wijst er op dat andere 
doel(rationaliteit)en dan die van de markt nog steeds van kracht zijn. 

Veeleer dan de klakkeloze uitvergroting van de logica van de vrijetijdsmarkt tot 
een allesoverheersend consumentisme is de vraag aan de orde hoe het evenwicht 
tussen de verschillende doel(rationaliteit)en zich heeft ontwikkeld en zich zal ont-
wikkelen. Dat daartussen van een spanningsverhouding sprake is, en van verande-
rende evenwichten in die spanning, staat buiten kijf. 

In de context van de sportbeoefening, bijvoorbeeld, heeft dit de verschijningsvorm 
van een beginnende uitholling van het instituut sportvereniging. Er tekent zich de 
trend af dat men meer geneigd is sportvoorzieningen te consumeren en minder om 
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bij te dragen aan het (voort)bestaan van een sportvereniging. Dit kan worden gezien 
als uiting van de spanning tussen de logica van het consumentisme van de vrijetijds-
markt en de logica van inspanningen ten behoeve van de civil society. Stilaan maken 
burgers een gedaantewisseling door van toegewijde participanten richting toevallige 
passanten (scr 1998, De Haan et al 2003). 

Die spanningsverhouding zal voorlopig een ‘fact of life’ blijven. Daarbij gaat het 
minder om een spanning tussen groepen met elk een andere vrijetijdsethiek, maar 
meer om een spanning die op individueel niveau in de hybride vrijetijdsethiek is 
ingebakken (Campbell 1987). De combinatie van ‘work hard’ met ‘play hard’ zou 
vooral door ‘bobos’ of ‘bourgeois bohemians’ gepraktiseerd worden (Brooks 2000) 
en vooral in de zogenoemde creatieve klasse te vinden zijn (Florida 2002). Het is aan 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek om de wisselende evenwichten in die spanning 
in kaart te brengen. De volgende paragraaf bevat een bijdrage daartoe.

Enige empirische evidentie over vrijetijdswaarden 
De spanning tussen de groeiende maatschappelijke betekenis van vrije tijd en de 
onbekendheid met waarden in het vrijetijdsdomein was aanleiding tot het opnemen 
van vragen hierover in een enquête van het Sociaal en Cultureel Planbureau in de 
eerste maanden van 2004. Op basis daarvan komen hier in kort bestek drie thema’s 
aan de orde: de waarden waaraan men de kwaliteit van de vrije tijd afmeet, de waar-
dering van mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de vrije tijd en de verwachtin-
gen over de toekomstige invulling van vrije tijd (zie ook scp 2004). 

Vrijetijdswaarden
Teneinde zicht te krijgen op de waarden waaraan men de kwaliteit van de vrijetijds-
besteding afmeet, is gepeild welk belang men aan uiteenlopende aspecten van de 
vrije tijd hecht. Bij gebrek aan gebaande wegen is dit gedaan door een ‘transcriptie’ 
naar de vrije tijd van vragen over oriëntaties jegens werk, afkomstig uit de Europese 
Waarden Studies (zie Ester et al. 1993). Dit leverde 13 vragen op naar het belang van 
aspecten van de vrije tijd. Een poging om het belang van die 13 aspecten tot een klei-
ner aantal waarden te condenseren (dmv. factoranalyse) leidde tot vier dimensies, die 
als indelingscriterium in tabel 7.1 zijn gehanteerd.

Vanzelfsprekend levert zo’n exercitie geen dimensies op die niet al in de gestelde 
vragen besloten liggen. Een aspect van de vrije tijd dat in de vraagstelling over het 
hoofd gezien is, ontbreekt per definitie ook in een verdikking tot dimensies. De 
auteur houdt zich aanbevolen voor commentaar op de gestelde vragen. 

Drie van de vier hoogst gewaardeerde aspecten van de vrije tijd vallen samen in 
de vrijheidsdimensie: zonder druk zelfgekozen interessante dingen doen. Deze zaken 
kunnen in alle leeftijdsgroepen op veel instemming rekenen. 

Daarna kent de ontplooiingsdimensie – jezelf ontwikkelen, iets doen waar je goed in 
bent, iets bereiken, iets nieuws leren – de grootste instemming. Anders dan bij vrij-
heid is de waardering van ontplooiing sterk aan leeftijd gebonden. Het is van grotere 
waarde voor de jongste van deze leeftijdgroepen, ouderen hechten er minder aan (de 
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correlatie tussen deze dimensie en leeftijd bedraagt –0,43). 
De sociale dimensie – leuke mensen ontmoeten, iets nuttigs doen, initiatief nemen 

– ondervindt nagenoeg evenveel ondersteuning als de ontplooiingsdimensie. Deze 
sociale dimensie wordt binnen elke leeftijdsgroep gelijkelijk ondersteund. 

Aan de ontspanningsdimensie – luieren, winkelen, geen rekening met anderen 
hoeven houden – wordt de minste waarde gehecht. Dit geldt voor elk van de leef-
tijdsgroepen. Wel hechten ouderen wat minder aan luieren en vinden jongeren het 
belangrijker om in hun vrije tijd geen rekening met anderen te hoeven houden.

Tabel 7.1 Waardering van aspecten van de vrije tijd, verschil tussen het aandeel (heel) belangrijk 
en het aandeel (heel) onbelangrijk, met uitsplitsing naar leeftijd en het verband met 
het al dan niet verrichten van vrijwilligerswerk, bevolking van 16 jaar en ouder, 2004 

bevolking 16-34 
jaar

35-54 
jaar

55 jaar of 
ouder

relatie met vrijwil-
ligerswerk

Ontplooiingsdimensie 0

Jezelf kunnen ontwikkelen 66 86 72 37 0

Iets doen waar je goed in bent 79 83 80 75 +

Iets bereiken 37 65 44 5 –

Iets nieuws leren 56 76 63 25 0

Sociale dimensie +

Leuke mensen ontmoeten 65 70 62 63 +

Initiatief nemen 55 66 57 41 +

Iets doen wat nuttig is voor de samen-
leving

51 48 53 53 +

Vrijheidsdimensie 0

Niet onder druk staan 75 71 78 77 0

Interessante dingen doen 74 83 77 65 0

Kunnen doen waar je zin in hebt 79 78 81 80 –

Ontspanningsdimensie –

Winkelen –1 6 –10 4 –

Luieren –3 6 2 –19 –

Geen rekening hoeven houden met 
anderen

–17 –25 –19 –5 –

Leesvoorbeeld: het percentage van de bevolking dat ‘jezelf in de vrije tijd kunnen ontwikkelen’ (heel) belangrijk vindt minus 
het percentage dat dat (heel) onbelangrijk vindt bedraagt 66%, onder 16-34 jarigen is dat 86%. Anno 2000 waardeerden 
degenen die vrijwilligerswerk deden dit aspect van ontwikkeling in de vrije tijd in gelijke mate als degenen die dat niet deden. 

Bron: Toekomstverwachtingenonderzoek 2004 (SCP)

Hoe verhouden deze vrijetijdswaarden zich tot de waardering voor de civil society? Dat 
uit deze verkennende exercitie achtereenvolgens vrijheid en ontplooiing als de twee 
belangrijkste vrijetijdswaarden naar voren komen, duidt op een geïndividualiseerde 
waardering van de vrije tijd. Dat beeld behoeft terstond nuancering, aangezien de soci-
ale dimensie daar in waardering nauwelijks voor onder doet, terwijl de bij uitstek con-
sumentistische ontspanningsdimensie veruit de minste waardering ondervindt. 

De spanningsverhouding tussen vrijetijdsmarkt en civil society kan wat directer 
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worden benaderd door te bezien in hoeverre vrijwilligers de diverse aspecten van de 
vrije tijd anders waarderen dan degenen die geen vrijwilligerswerk doen (zie rechter 
kolom tabel 7.1). De vrijwilligers (minstens 1 uur gerapporteerd vrijwilligerswerk 
per week) onderschrijven sterker de sociale dimensie van de vrije tijd en minder de 
ontspanningsdimensie. De waardering voor de ontplooiings- en de vrijheidsdimen-
sie houdt geen verband met het verrichten van vrijwilligerswerk. Dit is in lijn met de 
bevinding dat individualisten niet minder vrijwilligerswerk doen (Wuthnow 1991). 
Dit is een momentopname, die geen uitspraak over trends mogelijk maakt (strikt 
genomen is ook de oorzaak-of-gevolg-kwestie in de relatie tussen waarden in de vrije 
tijd en betrokkenheid bij vrijwilligerswerk ongewis). Vooralsnog lijkt een eventuele 
groeiende waardering van de ontplooiings- en de vrijheidsdimensie de animo voor de 
civil society niet te raken. Daarentegen zouden een tanende waardering van de soci-
ale dimensie en/of een groter belang van de ontspanningsdimensie dat animo wel 
kunnen doen verminderen. 

Waardering van mogelijke veranderingen in de vrije tijd
Hoewel over de toekomstige inrichting van de vrije tijd weinig met zekerheid valt 
te zeggen, kan wel al op voorhand de waardering van mogelijke ontwikkelingen 
gepeild worden. In genoemde enquête is van een reeks mogelijke veranderingen in 
de vrije tijd in 2020 gevraagd of men die verandering spijtig dan wel gunstig zou 
vinden. Met betrekking tot het thema van deze bundel zijn vier van die ex ante eva-
luaties van belang: een geringere rol van het verenigingsleven, een grotere rol van 
koopkracht, een grotere gelijkenis van pretparken en musea, en meer etnische segre-
gatie van de vrijetijdsbesteding. Deze mogelijke veranderingen worden elk met spijt 
tegemoet gezien (tabel 7.2). 

Een teruggang van de rol van het verenigingsleven zou velen spijten. In het licht 
van de groeiende problemen van verenigingen om kader te vinden (zie Breedveld 
2003) kan dit erop duiden dat men het verenigingsleven vooral waardeert als consu-
ment. Het is dan het verdwijnen van een door anderen in stand gehouden aanbod dat 
wordt betreurd. De gratis rit komt in gevaar. Tegen deze interpretatie pleit echter de 
aanvullende bevinding dat een teruggang in het verenigingsleven vooral spijtig wordt 
gevonden door degenen die vrijwilligerswerk verrichten. Zo’n teloorgang wordt meer 
betreurd door degenen die aan de civil society bijdragen dan door degenen die er 
alleen de vruchten van plukken.

Ook uit de waardering van de andere mogelijke veranderingen in de vrije tijd 
spreekt een zekere beduchtheid voor de toekomstige ontwikkelingen van de vrije 
tijd. Deze waarderingen hebben betrekking op de drie in de paragraaf ‘Tegenstellin-
gen binnen de vrije tijd’ genoemde vormen van segregatie in de vrije tijd. Driekwart 
van de respondenten zou het betreuren dat iemands vrije tijd meer bepaald wordt 
door iemands koopkracht. Dit duidt erop dat (verdere) sociale segregatie in de vrije 
tijd als een verlies zou worden ervaren. Hetzelfde geldt, in wat mindere mate, voor 
etnische segregatie. Ruim de helft van de respondenten zegt het te betreuren wan-
neer etnische groepen hun vrije tijd meer in eigen kring zouden doorbrengen. In 
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ongeveer gelijke mate wijst men een grotere gelijkenis van musea en pretparken af. 
Aannemende dat dit niet is omdat men een musealisering van pretparken verwacht, 
maar veeleer een verpretting van musea, kan dit worden opgevat als een steun in de 
rug van het cultuurbeleid en daarmee als een teken dat er, althans in dit opzicht, 
geen sprake is van een segregatie van politiek en publiek.

Tabel 7.2 Waardering van mogelijke veranderingen in de vrije tijd in 2020, bevolking van 16 jaar en 
ouder, 2004 (procenten)
In 2020 heel spijtig spijtig maakt niet uit goed heel goed

...speelt het verenigingsleven een 
kleinere rol

15 52 28 5 1

...wordt iemands vrijetijdbesteding ster-
ker bepaald door iemands koopkracht

21 54 17 6 1

...zijn musea en pretparken meer op 
elkaar gaan lijken

12 46 35 6 0

...brengen etnische groepen hun vrije 
tijd meer in eigen kring door

15 38 38 6 4

Bron: Toekomstverwachtingenonderzoek 2004 (SCP)

Verwachtingen over toekomstige vrijetijdsbesteding
Van een reeks vrijetijdsactiviteiten is gevraagd of men verwacht daar over vijf jaar 
(veel) meer, (veel) minder of evenveel tijd aan te besteden (tabel 7.3). Als men deze 
verwachtingen weet te realiseren, zou de Nederlandse bevolking over vijf jaar veel 
meer vrije tijd besteden aan sociale contacten (met (klein)kinderen en vrienden), aan 
media (lezen, muziek luisteren en internetten), aan sport, aan andere hobby’s en 
aan reizen/vakanties. Daartegenover staan bezuinigingen op cultuur, niets doen en, 
vooral, vrijwilligerswerk. 

De verwachtingen over de eigen vrijetijdsactiviteiten over vijf jaar blijken veelal 
leeftijdsgebonden. Ouderen delen niet of minder in de verwachting meer tijd te gaan 
besteden aan vrienden, uitgaan, internetten, sport, hobby’s en reizen/vakanties. Ze 
gaan niet mee in de verwachting minder vaak ‘gewoon niets’ te zullen doen, maar 
lopen voorop in de verwachtingen meer te lezen, minder culturele instellingen te 
bezoeken, meer muziek te beluisteren en minder vrijwilligerswerk te doen. Dat 
laatste geldt overigens niet voor de leeftijdsgroep 55-65-jarigen, maar (des te meer) 
de 65-plussers. 

Deze verwachtingen over de vrijetijdsbesteding staan op onderdelen haaks op 
recente trends (Breedveld en Van den Broek 2001). Sociale contacten en lezen gaven 
in de voorbije decennia juist voortdurend een daling te zien. Een eventuele verwezen-
lijking van deze verwachtingen zou een breuk met deze trends betekenen.
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Tabel 7.3 Verwachting over de eigen tijdsbesteding aan diverse vrijetijdsactiviteiten over vijf jaar, 
verschil tussen het aandeel dat ergens (veel) meer en het aandeel dat daar juist (veel) 
minder tijd in denkt te steken, naar leeftijd, bevolking van 16 jaar en ouder, 2004
(in procenten)

bevolking 16-34 jaar 35-54 jaar 55 of ouder

(Klein)kinderen 30 45 18 29

Vrienden 16 22 21 5

Vrijwilligerswerk –15 –12 –7 –24

Museum, theater –5 –4 3 –17

Uitgaan 5 19 9 –19

Lezen 13 1 17 22

Tv/dvd 5 –2 –1 21

Muziek luisteren 14 9 13 20

Internetten 23 30 34 3

Sport 9 28 15 –20

Hobby’s 14 13 23 3

Gewoon niets doen –11 –25 –10 2

Reizen, vakanties 16 22 22 0

Leesvoorbeeld: het deel van de bevolking dat meer tijd aan de (klein)kinderen denkt te gaan besteden omvat, na aftrek van 

het deel dat daar minder tijd voor denkt uit te trekken, 30% van de bevolking.

Bron: Toekomstverwachtingenonderzoek 2004 (SCP)

Wellicht moet de respons op deze vragen meer als een waardering van de huidige 
vrijetijdsactiviteiten worden gezien dan als een voorspelling over de toekomstige 
tijdsbesteding daaraan. Dit laat onverlet dat de kijk op toekomstig vrijwilligerswerk 
tot enige somberheid over de ontwikkeling van de civil society aanleiding geeft. 
Dat ook ouderen zich terughoudend tonen over hun toekomstige vrijwilligerswerk 
spoort met de conclusie uit een studie naar het toekomstige draagvlak van de civil 
society onder ouderen (Breedveld et al 2004).

Overigens doet zich hier de bijzonderheid voor dat vooral degenen die niet of 
nauwelijks vrijwilligerswerk rapporteerden aangaven dit in de toekomst minder te 
zullen doen. Zij zijn kennelijk vastbesloten niet in de civil society te gaan investeren. 
Omgekeerd zijn het vooral degenen die de civil society nu al een warm hart toedra-
gen die aangeven dat te zullen blijven doen. Hiermee herhaalt zich het eerdere beeld 
bij de waardering van een mogelijke kleinere rol van het verenigingsleven: dat werd 
het meest betreurd door de steunpilaren ervan.

Dit duidt erop dat de civil society bij een deel van de bevolking stevig verankerd is, 
maar een ander deel van de bevolking koud laat. De wisseling der generaties vormt 
hierbij aanleiding tot enige zorg (zie ook het voorafgaande hoofdstuk van Paul de 
Beer). De rangen van vrijwilligers zijn aan vergrijzing ten prooi (Knulst en Van Eijck 
2002). Met het voorbehoud dat het hier ook om een effect van levensfase kan gaan, 
lijkt de civil society bij de toekomstige generaties niet bij voorbaat in goede handen. 
Om dit sombere beeld te completeren denken bovendien vooral de ouderen over 
enkele jaren minder tijd voor vrijwilligerswerk vrij te maken. 
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Nawoord: het kompas van de verzelfstandigde vrije tijd 
De verzelfstandiging van de vrije tijd – die daardoor overigens juist speelbal werd van 
processen als individualisering, informalisering, intensivering – heeft ertoe geleid 
dat de vrije tijd inmiddels anders wordt ingericht dan bestuurders decennia lang voor 
ogen stond. Dit geldt op de eerste plaats natuurlijk voor de verzuilde bestuurders, die 
de vrije tijd liefst georganiseerd zagen op basis van geloof of levensovertuiging. Het 
geldt eveneens voor hun ontzuilde opvolgers, die in hun eigen perceptie weliswaar 
sterk van de verzuilde bestuurders verschilden, maar met hun voorgangers de visie 
gemeen hadden dat het zaak was collectieve arrangementen ten behoeve van de vrije-
tijdsbesteding in het leven te roepen (Mommaas 2003). 

Financieel gezien behoort nagenoeg iedereen intussen tot de ‘leisure class’. 
Anders dan de vrijetijdselites van voorheen (Veblen 1899, Elias 1939) moeten de leden 
van de gedemocratiseerde vrijetijdsklasse het financiële surplus voor die vrije tijd zelf 
eerst verdienen. Daar staat tegenover dat ze vrijer zijn om hun eigen consumptieve 
voorkeuren te volgen. In die nieuwe vrijheid krijgt de eigen individuele identiteit 
vorm, maar zijn ook aspecten te onderscheiden die eerder op collectiviteit duiden. 

Hoewel tussen individualisering en collectiviteit soms een scherpe tegenstel-
ling wordt vermoed (Elchardus 2004; Duyvendak en Hurenkamp 2004), gaat het 
veeleer om twee kanten van dezelfde ontwikkeling. Individualisering impliceert 
langs de band van toenemende keuzevrijheid tevens een grotere onzekerheid over de 
gemaakte keuzen en een toenemende gerichtheid op het oordeel van anderen, een 
grotere other directedness (Riesman 1950). Daarin kan het collectief voorzien. 

Vruchtbaarder dan te twisten over de vraag of er in de vrije tijd en daarbuiten al 
dan niet van individualisering gesproken kan worden, lijkt daarom de vraag hoe 
individualisering en collectiviteit zich tot elkaar zullen gaan verhouden en wat daar-
van de consequenties zijn voor de samenleving. 

Revaleert het atomiserende aspect van individualisering, dan zou de bereidheid 
om vrijwillig bij te dragen aan de civil society kunnen worden ondergraven (Putnam 
2000), en in het verlengde daarvan ook het draagvlak van civic virtues (Kennedy 2004). 
Prevaleren daarentegen nieuwe vormen van verbondenheid, dan hoeft over de toe-
komst van de civil society en van civic virtues niet te zeer gesomberd te worden. 

Daarmee is de vraag aan de orde wat de nieuwe sociale kristallisatiepunten 
worden, welke organisatievormen daar tot ontwikkeling komen en welke bredere 
maatschappelijke functies (sociale cohesie, integratie, dienstbaarheid, belangenarti-
culatie, rekrutering) die zullen vervullen. Hoewel minder institutioneel gestold dan 
historische genootschappen en sportverenigingen, appelleren nieuwe vormen van 
collectiviteit aan gevoelens van gemeenschap en gemeenschappelijkheid (Mommaas 
2003, aan hem zijn de volgende verwijzingen ontleend). Stamvorming rond hypes, 
merken en evenementen biedt vluchtige maar intense vormen van saamhorigheid 
(Maffesoli 1996). Proto-communities rond voorkeuren, van voetbal tot muziek, geven 
een gedeeltelijke gemeenschappelijkheid (Willis 1990). Plekken of scenes (Schulze 
1992) vormen oriëntatiepunten waar men zich ophoudt onder gelijkgezinden, al kent 
men ze niet, al verblijft men er maar tijdelijk en al betreft de gelijkgezindheid slechts 
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een smaakvoorkeur. Dergelijke nieuwe vormen van collectiviteit hebben betrekking 
op een klein deel van het leven (Mommaas 2003). Zware sociale banden verliezen 
terrein aan ‘lichte gemeenschappen’ (Duyvendak en Hurenkamp 2004), ‘dikke’ aan 
‘dunne netwerken’ (Zijderveld 2000).

In de hyperactieve samenleving (Beckers 2004) staan bestaande instituties onder 
druk. Nieuwe bindingen, lichte gemeenschappen of dunne netwerken zijn nog niet 
uitgekristalliseerd en hebben nog niet bewezen dezelfde functies te vervullen als 
oudere instituties, of daar andere functies voor in de plaats te stellen. Aandacht voor 
deze nieuwe bindingen lijkt geboden, aangezien zowel de logica achter als de data 
over de vrijetijdsmarkt op een beginnende erosie van oude bindingen wijzen. 
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8 Nieuwe politieke tegenstellingen?

Paul Dekker

Inleiding
Van het politiek turbulente jaar 2002 is wel gezegd dat toen tegenstellingen binnen 
de politiek, met name de tegenstelling tussen links en rechts, hadden plaatsgemaakt 
voor tegenstellingen in posities tegenover de politiek als zodanig, met name de 
tegenstelling tussen gevestigden en buitenstaanders. Het optreden van die ‘nieuwe 
politieke tegenstelling’ is in 2002 en daarna op uiteenlopende wijzen herleid op 
ontwikkelingen van verscherpende onderliggende tegenstellingen, bij voorbeeld van 
de winnaars en verliezers van modernisering, globalisering en meritocratisering, 
of van sociaal-culturele milieus die uit elkaar groeiden. Daarnaast en daarenboven 
zijn de politieke tegenstellingen van 2002 geschetst als een product van de politieke 
instituties zelf: door een vrijwel kamerbrede verwaarlozing van maatschappelijke 
problemen of in ieder geval het ontbreken van een krachtige oppositie tegen het rege-
ringsbeleid werd onvrede in de politiek niet meer gekanaliseerd  en moest ze zich 
wel vanbuitenaf gaan manifesteren.1

Het idee van nieuwe versus oude politiek, dat in politiek Den Haag e.o. in 2002 
opgeld deed, is inmiddels weer uit de mode. Het oudere idee van nieuwe politieke 
tegenstellingen is dat zeker niet. Regelmatig is te lezen over nieuwe inhoudelijke 
polariteiten die de oude tegenstellingen tussen sociaal-economisch en levensbe-
schouwelijk links en rechts zouden aanvullen of vervangen. Ook zou er sprake zijn 
van nieuwe tegenstellingen of in ieder geval de erosie van oude door het verdwijnen 
van de traditionele achterbannen van tegengestelde politieke waarden. Behalve 
tegengestelde politieke voorkeuren en belangen zijn doorgaans ook verschillende 
houdingen tegenover de politieke instituties in het geding: al of niet in samen-
hang met inhoudelijke opvattingen zijn groepen meer of minder geïnteresseerd of 
onverschillig, naïef of cynisch, welwillend of wantrouwend, volgzaam of tot protest 
geneigd, etc. 

Met casestudies van conflicten en controverses, groepsportretten en statistische 
beschrijvingen van verschillen in politieke opvattingen en voorkeuren in bevol-
kingsenquêtes kan het bestaan van de geponeerde politieke tegenstellingen meer 
of minder aannemelijk worden gemaakt, maar bij gebrek aan materiaal voor een 
vergelijking in de tijd ontbreekt onvermijdelijk het bewijs voor het nieuwe van die 
tegenstelling. In dit hoofdstuk wil ik juist met vergelijkbaar enquêtemateriaal voor 
een langere periode (1975-2002) het ontstaan van nieuwe tegenstellingen verkennen.  

Wat zouden aanwijzingen voor nieuwe tegenstellingen kunnen zijn? Er zou sprake 

1 Zie voor het laatste Thomassen (2000: 208-209), die al voor 2002 waarschuwde dat de 
afnemende polarisatie in de Nederlandse politiek ruimte schept voor mobilisatie van 
tegenstellingen van buitenaf.
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kunnen zijn van veranderde betekenis van gangbare politieke tegenstellingen, van 
een depolarisatie op sommige en polarisatie op andere kenmerken, van substanti-
ele verschuivingen in de samenhang tussen politieke voorkeuren. Ook zou sprake 
kunnen zijn van een andere maatschappelijke verankering van politieke polaritei-
ten: groepen die traditioneel tegenover elkaar staan in de politiek gaan minder van 
elkaar verschillen, andere categorieën komen juist scherper tegenover elkaar te 
staan. Natuurlijk zijn er ook combinaties mogelijk van intrinsieke veranderingen 
in de politiek en van de maatschappelijke verankering van de politieke tegenstellin-
gen.2

In de volgende lange paragraaf ga ik eerst in op afzonderlijke tegenstellingen in 
inhoudelijke voorkeuren en in houdingen tegenover de politiek en vervolgens op hun 
onderlinge samenhang en sociale verankering. De ontwikkelingen daarin geven 
aanleiding om in de derde paragraaf verder in te gaan op de sociale verankering van 
de politieke betrokkenheid in het begin van de eenentwintigste eeuw. In de slotpa-
ragraaf wordt ingegaan op de mogelijke rol van de civil society in de vergroting van 
de politieke betrokkenheid en het tegengaan van een tegenstelling tussen politiek 
betrokkenen en buitenstaanders.

Het empirische materiaal voor dit hoofdstuk is afkomstig uit de bevolkingsenquê-
tes ‘Culturele veranderingen in Nederland’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Er wordt gerapporteerd over de bevolking van 18-74 jaar in een selectie van onder-
zoeksjaren van 1975 tot en met 2002 waarvoor voldoende gemeenschappelijke varia-
belen over politiek en achtergronden beschikbaar zijn. Metingen van kenmerken die 
slechts in een paar jaar aanwezig zijn, blijven buiten beschouwing.3 

2 In dit hoofdstuk gebruik ik ‘tegenstelling’ opzettelijk als een containerbegrip dat dit alles 
omvat. Het gaat wel om algemene, veelomvattende polariteiten (niet om een verschil 
van mening over een enkele politieke kwestie) en het gaat bij ‘nieuwe’  tegenstelling om 
substantiële veranderingen in de samenhang tussen voorkeuren of de samenhang daarvan 
met groepskenmerken, zonder echter vooraf aan te kunnen geven waar de grenzen tussen 
substantieel en niet-substantieel liggen. Zie voor het begrip politieke tegenstelling en 
verwante begrippen verder Kriesi (1998) over ‘cleavages’ en de inleiding van Bovens et 
al. (1998): ‘Als er sprake is van een serieus verschil van mening tussen politieke partijen 
ten aanzien van één belangrijk vraagstuk spreken we van een politieke tegenstelling. Als 
politieke partijen ten aanzien van een aantal vraagstukken op dezelfde manier tegenover 
elkaar staan, spreken we van een politieke scheidslijn. Als deze scheidslijn bovendien 
nog correspondeert met een maatschappelijke scheidslijn, dat wil zeggen: een scheidslijn 
tussen bevolkingsgroepen, spreken we van een breuklijn.’ (p. 11).

3 Vanwege de vergelijkbaarheid wordt voor de analyse van ontwikkelingen geen gebruik 
gemaakt van in 2000 en 2002 elektronisch ondervraagde respondenten. Er resteren in die 
jaren dan 1300 en 1500 respondenten; in eerdere jaren zijn dat er 1800 en meer. De steek-
proeven worden geacht representatief te zijn voor de Nederlandssprekende bevolking, 
maar ondervertegenwoordigd zijn aantoonbaar moslims (in 2000 en 2002 respectievelijk 
zes en acht respondenten) en hoogstwaarschijnlijk personen die weinig op hebben met de 
Haagse politiek. We veronderstellen dat deze ondervertegenwoordiging constant is sinds 
1975, maar waarschijnlijker lijkt een toenemende selectiviteit bij een over de hele periode 
toegenomen non-response. Daarvoor kunnen we echter niet corrigeren; we kunnen hoog-
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Ontwikkelingen 1975 - 2002

Politieke positie, interesse en waardering
Tegen de achtergrond van de in 2002 gesignaleerde depolarisatie zou kunnen 
worden verwacht dat sinds 1975 minder mensen in staat of bereid zijn om zich te 
identificeren met inhoudelijke politieke en ideologische tegenstellingen. De poli-
tieke zelfplaatsingen in tabel 8.1 laten zien dat er geen sprake van een trendmatige 
toename van het aantal mensen dat zich met de keuze voor ‘geen mening’ niet kan of 
wil plaatsen. Wel is in 1996 en 2000 het aantal mensen dat zich in het midden plaatst 
aanzienlijk. Slechts een ruime helft van de ondervraagden betitelt zichzelf in beide 
jaren nog als links of rechts; in de onderzoeken van de jaren zeventig en tachtig was 
dat nog tweederde – en in 2002 (eind 2002) is dat opnieuw het geval. Waarschijnlijk 
is het herstel van de links-rechtstegenstelling, dat in de media werd gesignaleerd in 
de aanloop van de verkiezingen van januari 2003, ook overgekomen bij de kiezers. 
In tabel 8.1 wordt de neiging sterker om extremen te mijden, vooral ter rechter zijde. 
Over de hele periode wordt de bevolking gemiddeld iets linkser. Dat is ook volgens 
ander longitudinaal onderzoek het geval (Krouwel 1004).

Ook bij andere zelfplaatsingen is geen sprake van een toenemende of afnemende 
polarisatie over de hele periode. Er is wel enige verschuiving in ‘vooruitstrevende’ en 
vooral ‘liberale’ richting. In 2002 laat een opvallend groot aantal Nederlanders zich 
als ‘socialistisch’ registreren. 

Van de in tabel 8.1 genoemde tegenstellingen is die van links en rechts traditio-
neel de meest algemene in de Nederlandse en West-Europese politiek. Als zodanig 
zijn ‘links’ en ‘rechts’ geen vaste posities van waaruit het politieke strijdveld wordt 
betreden, maar eerder vlaggen die afhankelijk van politieke conflicten en coalities 
een verschillende lading kunnen dekken. Als samenvattende politieke positione-
ringen blijven de termen enigszins onbepaald, ook al kan er grote overeenstem-
ming bestaan over wie en wat (politici, partijen, standpunten) in de actuele politiek 
‘links’ en ‘rechts’ zijn. In het verlengde van strijdpunten uit het verleden worden 
nieuwe tegenstellingen en omstreden kwesties politiek in de links-rechtsdimensie 
geabsorbeerd. In Nederland worden links en rechts traditioneel geassocieerd met 
ongelovig en confessioneel, een voorkeur voor meer en minder sociale en economi-
sche gelijkheid en voor meer en minder politieke en culturele vrijheid. De politieke 
zelfplaatsing van burgers in deze termen moet dan ook worden onderscheiden van 
hun links-rechtsplaatsing door onderzoekers of andere toeschouwers op basis van 
bepaalde inhoudelijke politieke voorkeuren. Op basis van onderzoek vanaf 1970, dat 
later deel is gaan uitmaken van enkele van de hier gebruikte enquêtes, heeft Midden-
dorp (1991) laten zien dat de zelfplaatsing min of meer een resultante was van een 
sociaal-culturele dimensie van libertair versus autoritair en een sociaal-economische 
dimensie van steun voor gelijkheid versus steun voor economische vrijheid.

stens waarschuwen voor hierdoor waarschijnlijk overschatte en onderschatte ontwikkelin-
gen. Zie verder het bij de auteur verkrijgbare paper dat de basis voor dit hoofdstuk vormde.
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Tabel 8.1 Politieke zelfplaatsingena 1975-2002 (in procenten)
1975 1980 1985 1992 1996 2000 2002

Links of rechts:

§ zeer links 5 6 6 3 3 3 4

§ gematigd links 24 27 27 26 26 27 32

§ geen mening + geen van beide 10+26 11+21 10+22 15+26 13+35 11+34 8+25

§ gematigd rechts 28 29 30 27 21 22 29

§ zeer rechts 7 6 4 3 2 2 2

Behoudend of vooruitstrevend:

§ zeer behoudend 4 3 4 2 . . 2

§ gematigd behoudend 26 29 31 21 . . 25

§ geen mening + geen van beide 8+17 10+13 7+11 11+12 . . 7+15

§ gematigd vooruitstrevend 39 38 40 47 . . 45

§ zeer vooruitstrevend 6 7 7 7 . . 6

Liberaal of antiliberaal:

§ zeer liberaal 3 4 4 3 . . 6

§ gematigd liberaal 24 26 30 33 . . 39

§ geen mening + geen van beide 15+39 21+28 18+27 22+31 . . 13+31

§ gematigd antiliberaal 13 13 14 9 . . 10

§ zeer antiliberaal 6 7 7 3 . . 2

Socialistisch of antisocialistisch:

§ zeer socialistisch 7 8 9 4 . . 7

§ gematigd socialistisch 30 35 37 36 . . 42

§ geen mening + geen van beide 11+33 14+25 12+23 17+30 . . 10+28

§ gematigd antisocialistisch 12 12 13 9 . . 11

§ zeer antisocialistisch 7 7 6 4 . . 2

a ‘Beschouwt u zichzelf als … of als ...?’ met op een kaart de antwoorden (‘geen mening’ als laatste).

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1975-2002

In hoeverre de betekenis van de links-rechtstegenstelling voor de bevolking is veran-
derd, is in tabel 8.2 na te gaan aan de hand van de samenhang tussen de zelfplaatsing in 
termen van links en rechts en andere zelfplaatsingen en enkele inhoudelijke kwesties.

De beschikbare indicatoren laten wel veranderingen zien, maar deze laten zich 
niet samenvatten in een verschuiving van een sociaal-economische tegenstelling 
naar een sociaal-culturele of omgekeerd. De voorkeur voor collectieve voorzieningen 
is minder onderscheidend geworden en opvattingen over de doodstraf meer, maar 
verschillen in opvattingen over inkomensongelijkheid fluctueren en ‘democratise-
ring’ is evident minder een links issue is geworden (omdat rechts nu ook meer voor 
is). Er zijn geen verschuivingen die duiden op een ingrijpende verandering van de 
betekenis van links en rechts in de afgelopen kwart eeuw. Trendmatig identificeert 
rechts zich steeds minder als antisocialistisch en is het oude verschil tussen links en 
rechts in voorkeur voor democratisering (‘meer inspraak’) verdwenen, maar verder is 
sprake van stabiliteit of moeilijk te duiden fluctuaties. Vooralsnog geven de tijdreek-
sen en hun onderlinge relaties weinig aanleiding om nieuwe politieke tegenstel-
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lingen te suggereren. Daarbij past wel de kanttekening dat we slechts een voor een 
beperkt aantal politieke controverses tijdreeksen hebben. Zo ontbreken abortus en 
euthanasie, Europa en minderheden.4

Tabel 8.2 Samenhang tussen links-rechtsdriedeling en diverse politieke opvattingena, 1975-
2002

1975 1980 1985 1992 1996 2000 2002

Behoudend → vooruitstrevend -0,29 -0,32 -0,29 -0,24 . . -0,28

Antiliberaal  →  liberaal 0,31 0,34 0,36 0,21 . . 0,25

Antisocialistisch → socialistisch -0,58 -0,58 -0,58 -0,48 . . -0,48

Inkomensverschillen kleiner → groterb 0,27 0,28 0,28 0,23 0,20 0,20 0,23

Minder → meer openbare voorzie-
ningenc -0,22 -0,23 -0,24 -0,15 -0,15 -0,11 -0,18

Inspraak van burgers kleiner → groterd -0,18 -0,25 -0,24 -0,10 . -0,07 n.s.

Oneens → eens met de doodstrafe 0,15 0,16 0,25 0,23 0,25 0,25 0,28

Tegen → voor ‘sterke leiders’f 0,20 0,17 0,15 0,18 0,20 0,18

a Alle vijfpuntsschalen met een neutraal midden (incl. weet niet). Vermeld zijn significante waarden van eta voorzien van een 
plus als rechts hoger scoort en een min als links hoger scoort.

b Wenst u dat de verschillen tussen hoge en lage inkomens veel groter worden of een beetje groter of veel kleiner worden of 
een beetje kleiner? Of wenst u dat ze hetzelfde blijven?

c Vindt u dat de overheid over meer of minder geld moet kunnen beschikken om allerlei openbare voorzieningen mogelijk te 
maken? Veel meer …. Veel minder

d De inspraak van de burgers op het bestuur van gemeente en provincie moet … Veel groter worden …. Veel kleiner worden
e Instemming met ‘Het zou misschien goed zijn als voor bepaalde misdaden de doodstraf weer zou worden ingevoerd’
f Instemming met ‘Wat we nodig hebben zijn minder wetten en instellingen en meer moedige, onvermoeibare en toegewijde 

leiders waar het volk vertrouwen in kan hebben’

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1975-2002

Na deze verkenning van tegenstellingen in inhoudelijke politieke voorkeuren gaan 
we in tabel 8.3 over naar de interesse en waardering voor het politieke bedrijf. Tabel 
8.3 bevat ten eerste twee vragen over belangstelling en politieke informatiever-
garing. Samen bieden ze een meting van politieke interesse. De driedeling van de 
schaal van beide variabelen suggereert een toenemende interesse.5 

In de tweede helft van tabel 8.3 wordt de houding tegenover politiek en politici 
gemeten met drie stellingen die in het politicologisch universum tot verschillende 
dimensies behoren,6 maar niettemin voldoende schalen om te worden opgeteld 
tot een maat voor de waardering van de (Haagse) politiek en politici. De driedeling  
onder in de tabel suggereert stabiele verhoudingen, tot en met (eind) 2002.

4 Ander onderzoek laat wel zien dat opvattingen over de beide morele kwesties weinig 
samenhang vertonen met de links-rechtszelfplaatsing (Middendorp 1991, Dekker et al. 
1999; voor Kamerleden eenzelfde resultaat bij Pellikaan en De Keijser 1998), maar de 
hier gebruikte data staan geen uitspraken over veranderingen toe.

5 Er zij nogmaals op gewezen dat er in de periode 1975-2002 sprake kan zijn geweest van een 
toenemend selectieve non-response waarbij vooral politiek ongeïnteresseerden zijn afgehaakt.

6 Ontkenning van de eerste stelling duidt op internal political efficay, ontkenning van de 
tweede op external political efficacy en bevestiging van de derde op political distrust.
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Tabel 8.3 Interesse en waardering voor de politieka 1975-2002 (in procenten)
1975 1980 1985 1992 1996 2000 2002

Zou u van uzelf zeggen dat u … bent geïnteresseerd 
in politiek?

§ niet geïnteresseerd 19 12 13 14 11 12 7

§ weinig 20 17 16 17 16 19 15

§ matig 29 31 29 28 27 25 22

§ gewoon 25 30 32 31 35 34 41

§ sterk 7 9 11 10 10 10 15

Leest u wel eens iets over politiek in ons land, b.v. 
krantenverslagen?

§ niet 18 14 15 13 14 13 10

§ een enkele keer 17 15 17 13 15 19 18

§ af en toe 30 28 26 32 33 32 26

§ regelmatig 35 43 42 42 38 35 46

Driedeling in op bovenstaande 2 gebaseerde 
schaal voor interesse (Cronbach’s alpha): (0,70) (0,70) (0,74) (0,74) (0,80) (0,80) (0,80)

§ ongeïnteresseerd 32 22 23 24 22 24 18

§ matig geïnteresseerd 47 50 47 46 47 48 40

§ sterk geïnteresseerd 22 28 31 30 30 29 42

‘Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op 
wat de regering doet’

§ eens 53 52 56 46 45 51 49

§ geen mening 9 8 5 5 4 4 6

§ oneens 38 40 38 49 51 45 46

‘Ik denk niet dat Kamerleden en ministers veel 
geven om wat mensen zoals ik denken’

§ eens 49 50 55 45 42 48 46

§ geen mening 12 11 8 7 7 7 8

§ oneens 39 39 37 47 51 45 46

‘Kamerleden letten te veel op het belang van 
enkele machtige groepen in plaats van op het alge-
meen belang’

§ eens 51 54 64 57 54 58 60

§ geen mening 19 15 9 10 10 9 10

§ oneens 31 31 27 33 36 33 29

Driedeling in op nevenstaande 3 gebaseerde schaal 
voor waardering (Cronbach’s alpha): (0,68) (0,67) (0,72) (0,73) (0,73) (0,75) (0,74)

§ negatief 28 30 38 30 27 32 32

§ neutraal 51 50 43 44 44 42 44

§ positief 21 20 18 27 29 25 24

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1975-2002
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Samenhang en verschuivingen van groepen
We hebben nu drie politieke tegenstellingen: links versus rechts, ongeïnteresseerd 
versus geïnteresseerd en negatief versus positief. Over de verdeling van de bevolking 
in de in figuur 8.1 gepresenteerde ruimte weten we echter nog niets. Hierin zouden 
zich veranderingen kunnen hebben voorgedaan die aanleiding zijn om van nieuwe 
tegenstellingen te spreken. Daartoe zou men waarschijnlijk vooral geneigd zijn als 
aanvankelijk niet samenhangende dimensies sterk gaan samenhangen, als bij voor-
beeld negatieve mensen zich steeds meer links en positieve mensen zich steeds meer 
rechts zouden gaan plaatsen.   

Welke verbanden zijn er tussen deze drie dimensies en veranderen die tussen 1975 
en 2002? Tabel 8.4 laat voor telkens twee dimensies zien hoe de bevolking in 1975 en 
2002 verdeeld is. Weergegeven zijn steeds percentages van alle respondenten in com-
binaties van posities op de dimensies. Het percentage mensen dat onverschillig staat 
tegenover de politiek én zich links noemt, gaat bij voorbeeld van 6% naar 2%, het 
percentage respondenten dat zich rechts noemt én positief staat tegenover de poli-
tiek en politici is in beide jaren 7%.
Uit de tabel valt op te maken dat in beide jaren politiek geïnteresseerden positiever 
gestemd zijn over de politiek en politici en zich eerder dan anderen links of rechts 
plaatsen dan in het politieke midden. In 2002 zijn er meer mensen politiek geïnteres-
seerd dan in 1975 en dat is te zien bij alle drie politieke posities en drie waarderingen 
van de politiek. De verdeling van de bevolking over combinaties van de drie dimen-
sies is verder niet ingrijpend veranderd. Ook gezien het gebrek aan trends in de 
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tussenliggende jaren geven de veranderingen geen aanleiding om van nieuwe tegen-
stellingen te spreken.7 

Tabel 8.4 Politieke positie, interesse en waardering in 1975-2002 (in procenten van totaal)
positie waardering

links midden rechts negatief neutraal positief allen

interesse

niet 6 →  4 17 →10 9 →  4 12 →  7 16 →  9 4 →  2 32 →18

matig 14 →14 14 →14 18 →12 12 →14 26 →19 9 →  8 47 →40

sterk 9 →19 4 →  8 8 →14 4 →11 10 →17 8 →14 22 →42

positie

links 7 →10 14 →17 8 →10 29 →36

midden 11 →13 19 →14 5 →  6 36 →33

rechts 10 →10 18 →14 7 →  7 35 →31

allen 29 →36 36 →33 35 →31 28 →32 51 →44 21 →24

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1975-2002

Zoals eerder aangegeven heeft de links-rechtszelfplaatsing geen vaste betekenis. In 
tabel 8.2 zagen we ook veranderende relaties tussen deze positionering en politieke 
voorkeuren. Voor het vervolg van deze paragraaf heb ik de links-rechtszelfplaatsing 
vervangen door de vijf voorkeuren uit tabel 8.2. In combinatie met politieke interesse 
en waardering voor de politiek zijn dat zeven variabelen. In de vijf jaar waarin alle 
variabelen beschikbaar zijn, levert principalecomponentenanalyses sterk overeen-
komende tweedimensionale structuur op. Weglating van de opvatting over sterke 
leiders biedt een daarvan weinig afwijkende oplossing en heeft het voordeel dat 2002 
meedoet (1996 valt af vanwege een andere variabele). De ladingen van de variabelen 
na rotatie van een analyse op een bestand met gelijke inbreng van de zes jaren staan 
vermeld in tabel 8.5. Er blijkt dan sprake van twee dimensies: 1) een tegenstelling van 
een welwillende, geïnteresseerde houding tegenover politiek en afkeer van de dood-
straf (en sterke leiders) versus politieke onverschilligheid, cynisme en autoritaire 
opvattingen,en 2) een tegenstelling van steun en afwijzing van gelijkheid, collectieve 
voorzieningen en democratisering.8 Om verwarring met eerdere onderscheidingen 
te vermijden spreken we van politieke integratie en steun voor de verzorgingsstaat. 
Deze dimensies liggen in de lijn van eerdere bevindingen. Naast een inhoudelijk 
gevulde links-rechtsdimensie is er voortdurend een ‘nieuwe’ politieke dimensie of 
breuklijn waarop politieke betrokkenheid en verlichte ideeën staan tegenover autori-

7 Zie voor verdere analyses het congrespaper waaruit dit hoofdstuk is ontstaan. Gebruik-
makend van de oorspronkelijke links-rechtsvijfdeling blijkt een negatieve houding tegen-
over politiek en politici in de afgelopen 25 jaar meer kenmerkend te zijn geworden voor 
‘zeer rechts’, maar het aantal mensen dat zichzelf zo betitelt is steeds kleiner geworden 
(tabel 8.1).

8 Opvallend is dat de inspraakwens op de tweede dimensie laadt. Blijkbaar heeft ze meer 
met gelijkheid dan met de (eigen) betrokkenheid bij politiek te maken. Bivariaat blijkt er 
ook geen verband te zijn tussen de inspraakwens en de voorkeur sterke leiders.
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taire opvattingen en politieke passiviteit en vervreemding (zie o.a. Elchardus 2002 en 
Coffé 2003 alsook Dekker et al. 1999 samenvattend voor eerder werk van Flanagan en 
Inglehart). 

Tabel 8.5 Twee dimensies van politieke houdingen in de periode1975-2002: factorladingena

politieke integratie steun verzorgingstaat

Geen → sterke politieke interesse 0,72 0,04

Negatieve → positieve waardering van politiek 0,68 - 0,24

Oneens → eens met de doodstraf - 0,66 - 0,16

Inkomensverschillen kleiner → groter 0,06 - 0.67

Minder → meer geld voor openbare voorzieningen 0,06 0,64

Inspraak burgers kleiner → groter - 0,03 0,68

Verklaarde variantie 24% 24%

a Na varimaxrotatie. Zie voor de eerste twee maten tabel 8.3, voor de overige tabel 8.2.

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1975, 1980, 1985, 1992, 2000 en 2002 (herwogen voor gelijke inbreng)

In tabel 8.6 toont de posities van de bevolking en een aantal bevolkingscategorieën 
op deze dimensies in 1975 en 2002. De politieke integratie en steun voor de verzor-
gingsstaat zijn in 2002 groter dan 1975. Dat is niet alleen zo in de hele bevolking, 
maar ook in bijna alle onderscheiden categorieën. Uitzonderingen vormen de jonge-
ren bij wie de steun voor de verzorgingstaat in 2002 eerder lager dan hoger is dan in 
1975, en lager en middelbaar opgeleiden bij wie de politieke integratie niet signifi-
cant is toegenomen.

In 2002 verschillen enkele bevolkingsgroepen duidelijk anders van elkaar dan in 
1975. In 1975 was de oudste groep minder voor de verzorgingsstaat en in tendentie 
politiek minder geïntegreerd dan de jongste groep, in 2002 zijn de oudsten het meest 
voor de verzorgingsstaat en duidelijk politiek meer geïntegreerd dan de jongeren. 
Tussen lager- en hogeropgeleiden is het in 1975 al aanzienlijke verschil in politieke 
integratie vergroot.9 Figuur 8.2 laat voor de hele bevolking en voor jongere lagerop-

9 Ook het verschil in politieke integratie tussen de respondenten met het hoogste en laag-
ste economische niveau is toegenomen, maar dat tussen de huishoudinkomensgroepen 
is eerder kleiner geworden. Van een ondubbelzinnige verschuiving van economische 
verschillen naar opleidingsverschillen, zoals geponeerd door Elchardus in hoofdstuk 3, 
is op het eerste gezicht geen sprake. Bedacht moet echter worden dat opleidingsverschil-
len ook doorwerken in de hier gebruikte meting van economisch niveaus. Toetsing van 
de hypothese van Elchardus vergt een zorgvuldiger operationalisering en multivariate 
toetsing. Overigens wordt er over de ontwikkeling van politieke opleidingsverschillen in 
Nederland verschillend bericht. In zijn proefschrift over laagopgeleiden noemt Gesthui-
zen op basis van retrospectief onderzoek politieke gedragingen en houdingen het enige 
terrein waarop laagopgeleiden in een nadeligere situatie zijn terechtgekomen. De Graaf  
(1996: 209) stelde eerder in de nationale kiezersonderzoeken tussen 1971 en 1994 een 
afnemend lineair effect van opleiding op politieke participatie en betrokkenheid vast. 
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geleiden en oudere hogeropgeleiden de ontwikkeling op beide dimensies zien voor 
alle beschikbare jaren. De figuur laat voor geen van beide dimensies een rechtlijnige 
ontwikkeling zien tussen 1975 en 2002, maar het verschil in politieke integratie 
is wel vrijwel voortdurend toegenomen tussen jongere lageropgeleiden en oudere 
hogeropgeleiden.

Tabel 8.6 Politieke integratie en steun voor de verzorgingsstaat in 1975 en 2002
(componentscores * 100 van de beide in tabel 8.5 onderscheiden dimensies)

politieke integratie steun verzorgingsstaat

(% in 1975 en 2002) 1975 2002 1975 2002

Allen -20 24 0 19

Sekse § vrouwen (52-52) -36 12 2 27

§ mannen (48-48) -  2 37 -  2 11

Leeftijd § 18-34 (38-29) -13 12 17 7

§ 35-54 (35-46) -26 25 -  5 18

§ 55-74 (26-25) -20 36 -17 34

Opleidingsniveau § laag (54-18) -50 -44 5 40

§ midden (33-43) 4 11 -  4 23

§ hoog (13-39) 48 71 -  9 5

Economisch niveaua § laag (45-27) -40 -26 11 36

§ midden (26-52) 28 45 -  8 14

§ hoog (8-9) -24 63 -46 - 7

Huishoudinkomenb § laag (33-27) -42 13 15 41

§ midden (19-23) -30 13 10 24

§ hoog (33-32) 14 57 -14 -  4

Gemeentegrootte § - 20.000 (31-19) -28 8 -  9 19

§ 20-100.000 (36-46) -21 17 -  6 17

§ 100.000+ (33-35) -10 43 16 22

a Indeling op basis van huidig of vroeger betaald werk: laag= arbeider of lager employee, midden= middelbaar of hoger 
employee en hoog= zelfstandige of directeur (en 21 resp. 12% onbekend). 

b In beide jaren afzonderlijk de meest evenwichtige driedeling (en 14 resp. 18% onbekend).

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1975 en 2002

Samenvattend kan worden gesteld dat de toenemende politieke integratie in de hele 
bevolking vooral een gevolg is geweest van de toename van het aantal hogeropge-
leiden. Bovendien is in die categorie de politieke integratie nog toegenomen (tabel 

Eveneens met kiezersonderzoeken vergeleek Dekker (2000: 84-86) voor de jaren 1977 en 
1998 de politieke participatie van drie opleidingsniveaus. De participatie van de laag- en 
hoogopgeleiden was in beide jaren hetzelfde, maar die van de middelbaar opgeleiden was 
gestegen. Vanwege het gestegen opleidingsniveau (het aandeel van de respondenten op 
het laagste niveau daalde van 45 naar 24% en het aandeel op het hoogste niveau steeg van 
15 naar 47%) was er wel sprake van een groter isolement van de laag opgeleide partici-
panten: in 1977 waren er nog iets meer dan hoger opgeleide participanten, in 1998 waren 
er op elke lager opgeleide vijf hoger opgeleide participanten.
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8.6). Bij de lageropgeleiden is dat niet of nauwelijks het geval geweest; figuur 8.2 laat 
specifiek voor de jongere laagopgeleiden zelfs een duidelijke afname zien. Waar-
schijnlijk onderschatten we die ontwikkeling nog. Men mag vermoeden dat juist in 
de bevolkingscategorie van jongere laagopgeleiden in de loop der jaren relatief veel 
mensen met een geringe politieke interesse hun medewerking aan bevolkingsenquê-
tes hebben opgezegd. 

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de zoektocht naar nieuwe politieke 
tegenstellingen in de periode 1975-2002. We hebben geen nieuwe inhoudelijke 
politieke tegenstellingen aangetroffen. Daarbij moest wel de kanttekening worden 
gemaakt dat we over de hele periode geen opvattingen hadden over zaken als migra-
tie, Europa en andere internationale ontwikkelingen, waarop nieuwe scheidslijnen 
en tegenstellingen zich wel eens vooral zouden kunnen hebben ontwikkeld. Met de 
beschikbare opvattingen was in ieder geval ook geen systematische verandering van 
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de betekenis van de tegenstelling tussen links en rechts te signaleren. Evenmin was 
er sprake van een verandering van de samenhang tussen deze tegenstelling en hou-
dingen tegenover de politiek. Wat we wel hebben aangetroffen, is een verandering 
van de sociale verankering van constante politieke tegenstellingen. Bij wat hierboven 
is betiteld als politieke integratie lijkt sociale polarisatie opgetreden te zijn in de zin 
dat de afstand tussen hoger opgeleiden en (jongere) lageropgeleiden is vergroot. 

Is het adequaat om hier dan van een ‘nieuwe tegenstelling’ te spreken? Eigenlijk 
toch ook niet: behalve dat er slechts sprake is van de toename van een in 1975 al 
bestaand verschil, zal men de ontwikkeling minder als verscherpende tegenstelling 
zien dan als een verdere politieke marginalisering van de (jongere) lageropgeleiden. 
Kenmerkend is immers de toenemende afwezigheid in de politiek. Bovendien wordt 
de categorie kleiner in omvang en, zo mag men aannemen in een ‘kennismaatschap-
pij’, ook in economisch belang. In de volgende paragraaf worden de omvang en 
sociale achtergronden van de huidige politieke marginalisering verder verkend.

Politieke afzondering in het begin van de eenentwintigste eeuw 
Geringe betrokkenheid bij of grote afstand tot de politiek kan een kwestie zijn 
van afstand nemen – men voelt weerzin om zich met de politiek in te laten of vindt 
andere dingen veel belangrijker – en van op afstand worden gehouden – men zou 
misschien wel willen maar (ideeën over) gebrek aan eigen capaciteiten en (veron-
derstelde) toelatingseisen en cultuurkenmerken van de politiek maken betrokken-
heid onmogelijk. In het laatste geval zou men van ‘politieke uitsluiting’ kunnen 
spreken, niet alleen in het geval betrokkenheid vanuit de politiek en door politiek 
wel betrokkenen onmogelijk wordt gemaakt, maar ook als belemmeringen voor 
betrokkenheid gezocht moeten worden in psychische en cognitieve belemmeringen 
of ook van onjuiste percepties van barrières. Voor zover er sprake is van een eigen 
keuze is de term ‘uitsluiting’ echter niet adequaat. We kunnen hier niet uitmaken 
in hoeverre er sprake is van een eigen keuze om zich niet met de politiek in te laten. 
Los van de wat filosofische vraag in hoeverre er überhaupt een keuze gemaakt wordt, 
bieden de beschikbare enquêtegegevens onvoldoende informatie om te proberen te 
onderscheiden tussen niet-willen en wel-willen-maar-niet-kunnen. In plaats van de 
zware term ‘uitsluiting’ spreken we daarom over marginalisering. We zijn geïnteres-
seerd in mensen met een grote afstand tot de politiek en niet zozeer in verschillen in 
gemiddelde afstand. Daarom zullen we, onvermijdelijk arbitrair, ergens een grens 
trekken en bij het overschrijden daarvan spreken over politieke marginalisering of 
marginaliteit.

Gebruikt wordt een (gewogen) combinatie van de gegevens uit 2000 en 2002. 
Aldus worden mogelijk door de politieke turbulentie van 2002 veroorzaakte afwij-
kingen wat gedempt en kan vanwege de grotere omvang van de steekproef naar 
kleinere bevolkingsgroepen worden gekeken. Daarom is nu ook de internetsteek-
proef toegevoegd. Daardoor hebben we de beschikking over gegevens van bijna 4000 
respondenten van 18 tot en met 74 jaar. Ik laat de inhoudelijke politieke tegenstellin-
gen helemaal buiten beschouwing en kijk slechts naar de waardering van de politiek 
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voor zover die ook iets over de betrokkenheid zegt.
Tabel 8.7 bevat zeven indicatoren: vier eerder gebruikte die wat anders worden 

gepresenteerd en drie nieuwe. Naast de gegevens voor de hele bevolking worden de 
eerder zo belangrijk gebleken drie opleidingsniveaus onderscheiden.

Tabel 8.7 Afzondering van de politiek in 2000/’2 (in procenten)
opleidingsniveaus

allen laag midden hoog

Eens met de stelling ‘Mensen zoals ik hebben geen enkele 
invloed op wat de regering doet’ 53 68 54 38

Eens met de stelling ‘Ik denk niet dat Kamerleden en minis-
ters veel geven om wat mensen zoals ik denken’ 52 72 53 36

Leest een enkele keer of niet over politiek in ons land, b.v. 
krantenverslagen 30 43 31 19

Vindt zichzelf weinig of niet geïnteresseerd in politiek 27 43 27 14

Zou waarschijnlijk niets proberen te doen als de Tweede 
Kamer bezig was een onrechtvaardige wet aan te nemen 46 50 48 40

Zou niet of misschien gaan stemmen als er nu Tweede-Kamer-
verkiezingen zouden zijn 19 30 19 9

Is geen lid van een politieke partij en is dat ook nooit geweest 87 91 88 82

Heeft minstens zes van bovenstaande zeven kenmerken 10 21 9 3

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 2000+2002, gelijke inbreng inclusief internetrespondenten

De verschillen tussen de opleidingsniveaus zijn aanzienlijk op een aantal indicato-
ren. Het aandeel lageropgeleiden dat zegt niet van plan te zijn te gaan stemmen of 
geïnteresseerd te zijn in de politiek is driemaal zo groot als bij de hogeropgeleiden; 
het aandeel dat nauwelijks of niet leest over politiek en instemt met een uitspraak 
over ontbrekende interesse van politici over wat de mensen denken is dubbel zo 
hoog. We zullen van politieke afzondering spreken als mensen volgens minstens zes 
van de zeven indicatoren afstand nemen/hebben tot de politiek.10 Dat gaat op voor 
tien procent van de hele bevolking: onder de lageropgeleiden (21%) is het ruwweg 
zeven maal zo vaak het geval als onder de hogeropgeleiden (3%).

In de verdere analyse van de achtergronden van politieke afzondering kijken we 
ook naar de mogelijke impact van de civil society, hier eenvoudig opgevat als de sfeer 
van vrijwillige associaties (zie hoofdstuk 1). Een vast gegeven in onderzoek naar 
participatie van burgers in de civil society is dat ze gepaard gaat met gemiddeld meer 
politieke betrokkenheid en participatie. Er zijn elders, met name in Scandinavië 
voor vakbonden en in de Verenigde Staten voor kerken, aanwijzingen gevonden dat 
participatie in de civil society belangrijker is voor mensen die individueel vanwege 

10 Het is hiervoor niet persé noodzakelijk om te veronderstellen dat de zeven gedichotomi-
seerde indicatoren afstand op een enkele dimensie meten, maar ze vormen samen wel 
een zwakke schaal. De waarde van Cronbach’s alpha voor de zeven items bedraagt 0,64 
voor de hele bevolking, 0,62 voor lageropgeleiden, 0,61 voor het middenniveau en 0,54 
voor de hogeropgeleiden.
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opvoedingsmilieu of beperkte minder politieke interesse en vaardigheden voor poli-
tiek gedrag hebben kunnen ontwikkelen.

In tabel 8.8 wordt de kans op politieke afzondering statistisch verklaard uit het 
opleidingsniveau, de sekse en leeftijd en een drie soorten participatie in de civil soci-
ety: deelname aan vrijwilligerswerk (31% doet dat wel eens), aan het kerkelijk leven 
(19% gaat maandelijks of vaker naar de kerk) en aan lokale collectieve acties (29% 
deed iets in de afgelopen twee jaar).11 Daarnaast is het onderzoeksjaar nog als vari-
abele opgenomen. Naarmate de in de tabel vermelde relatieve kansenverhoudingen 
sterker van 1 afwijken is het effect van het betreffende achtergrondkenmerk of soort 
participatie groter, in negatieve zin als de waarde kleiner dan 1 is en in positieve zin 
als hij groter dan 1 is.

De eerste twee kolommen gaan over de hele bevolking. We zien een aanmerkelijk 
grotere kans op politieke afzondering bij een laag opleidingsniveau en ook een grote 
kans bij vrouwen en jongeren. Gecorrigeerd voor hun vaak lagere opleidingsniveau 
lopen ouderen juist minder kans op politieke afzondering. De drie soorten participa-
tie in de civil society hebben ook de verwachte statistische effecten.12

Voor de afzonderlijke opleidingsniveaus hebben de drie soorten participatie in de 
civil society statistische effecten in dezelfde richting, maar vanwege de geringere 
aantallen respondenten zijn deze niet altijd meer significant. Niets wijst er echter op 
dat de lageropgeleiden meer zouden profiteren van deze participatie.13 De civil soci-
ety is dus waarschijnlijk wel gunstig voor de politieke betrokkenheid, maar ze biedt 
lageropgeleiden in Nederland geen compensatie van gebrek aan individuele hulp-
bronnen om zich met politiek in te laten.

11 Vakbondslidmaatschap was ook nog als gegeven beschikbaar, maar dat is niet gebruikt 
omdat het zelden activiteit impliceert.

12 Over de causaliteit valt op basis van ons materiaal niets te zeggen. Een omgekeerde cau-
saliteit met geringe politieke betrokkenheid als oorzaak van geringe sociale participatie 
is misschien wat gezocht, maar het lijkt een redelijke veronderstelling dat aan beide 
een subcultuur met sterke gevoelens van machteloosheid en uitsluiting ten grondslag 
ligt (vgl. Coffé 2002). Het effect van het onderzoeksjaar 2002 in de tweede kolom wordt 
waarschijnlijk meer veroorzaakt door het plotseling geringe aantal laagopgeleiden in de 
steekproef van 2002 dan door de mobiliserende werking van de politiek in dat jaar: de 
volgende kolommen suggereren alleen bij de hoog opgeleide respondenten een afname 
van de politieke afzondering.13 Verdere analyse van de gegevens biedt ook weinig steun 
aan deze aan buitenlandse bevindingen ontleende verwachting. Er is gekeken naar 
effecten en interactie-effecten van het wel (52%) of niet (48%) op minstens één van de 
drie manieren participeren in de civil society. In combinatie met de andere kenmerken 
van tabel 8.8 is er wel een significant interactie-effect van deze participatievariabele 
met leeftijd maar niet met opleidingsniveaus. Om een indruk te geven van de verschil-
len tussen wie wel en wie niet participeert in de civil society: de percentages politiek 
afgezonderden bedragen 5 i.p.v. 20 bij de 18-34-jarigen, 6 i.p.v. 14 bij 35-54-jarigen en 5 
i.p.v. 12 bij 55-74-jarigen. De samenhang tussen betrokkenheid bij de civil society en bij 
de politiek is voor jongeren dus sterker dan voor ouderen.
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Tabel 8.8 Achtergronden van de kans op politieke afzondering in 2000/’2
(relatieve kansenverhoudingen)a

allen opleidingsniveaus

met opleidings-
niveau

zonder opleidings-
niveau

laag midden hoog

jaar: 2002 0,88 0,62*** 0,91 0,94 0,61

opleidingsniveau: laag 3,07***

opleidingsniveau: hoog 0,28***

sekse: vrouw 1,32** 1,29** 1,26 1,24 2,16*

leeftijd: 18-34 2,02*** 1,30* 2,23*** 1,74** 2,30*

leeftijd: 55+ 0,71* 0,86 0,82 0,44** 1,54

verricht vrijwilligerswerk 0,64** 0,55*** 0,75 0,60* 0,34*

gaat minstens maandelijks naar de 
kerk

0,50*** 0,53*** 0,54** 0,49* 0,17*

deelname aan lokale collectieve actieb 0,34*** 0,30*** 0,32*** 0,33*** 0,51

verklaarde variantie (Nagelkerke r2) 19% 9% 11% 11% 12%

a Gekenmerkt worden door minstens zes van de zeven items in tabel 8.7. De relatieve kansenverhoudingen geven effecten 
weer van de achtergronden gecorrigeerd voor de effecten van de andere achtergronden. Een waarde groter dan 1 duidt op 
een positief effect, een waarde kleiner dan 1 op een negatief effect. Significantie (eenzijdig): * < 0,05, ** < 0,01 en *** 
< 0,001.

b Heeft zich de afgelopen twee jaar wel eens samen met anderen actief ingespannen voor een kwestie die van belang is voor 

de eigen gemeente, een bepaalde groep in de gemeente of voor de buurt.

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 2000+2002, gelijke inbreng inclusief internetrespondenten

Een oude tegenstelling en de civil society
We gingen in dit hoofdstuk op zoek naar nieuwe politieke tegenstellingen en we zijn 
uiteindelijk beland bij verschillen in politieke betrokkenheid, die weliswaar kras 
waren, maar waarvoor de terminologie van politieke tegenstellingen misschien toch 
niet zo passend is. Het is geen polariteit of strijd van in principe gelijkwaardige groe-
pen, belangen of idealen, maar een kwestie van binnen versus buiten, waarbij eerder 
het beeld van centrum en periferie past dan van tegenstelling, eerder van marginali-
sering en integratie dan van polarisatie en depolarisatie.

We hebben in dit hoofdstuk vooral stabiliteit aangetroffen: de zelfindeling op 
een links-rechtsschaal vertoonde in de periode 1975-2002 depolarisatie en polari-
satie (tabel 8.1), maar, afgaande op de samenhang met andere zelfinschalingen en 
meningen, geen substantiële verandering van betekenis (tabel 8.2). De verdeling in 
waarderingen van de politiek veranderde weinig over de hele periode; de interesse 
voor politiek nam wel toe (tabel 8.3). In de combinaties van interesse, waarderingen 
en links-rechtsposities werkte de toegenomen interesse door, maar van verandering 
van de aard van de samenhangen was geen sprake (tabel 8.4). Een combinatie van 
politieke opvattingen en houdingen tegenover de politiek (tabel 8.5) resulteert in de 
hele periode in dezelfde twee dimensies, waarop diverse bevolkingscategorieën in 
1975 en 2002 wel verschillend waren gepositioneerd (tabel 8.6). Dat was aanleiding 
om verder in te gaan op opleidingsverschillen in politieke betrokkenheid (figuur 8.2; 
tabel 8.7 en tabel 8.8). Dat we inhoudelijk geen nieuwe dimensie hebben aangetrof-
fen, kan liggen aan tekortkomingen van het materiaal. Daarbij gaat het niet om de in 
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het begin al gemelde waarschijnlijkheid van een toenemend selectieve non-response. 
Die doet hoogstens vraagtekens plaatsen bij de gesignaleerde toename van politieke 
interesse. Het probleem is de kleine selectie van opvattingen en positioneringen 
waartoe we ons vanwege de vergelijking over een periode van meer dan vijfentwintig 
jaar moesten beperken. Het is natuurlijk niet uit te sluiten dat we met een ruimere 
selectie, inclusief politieke opvattingen over morele kwesties, migratie en minderhe-
den en internationale aangelegenheden, wél een verandering van politieke tegenstel-
lingen of het ontstaan van nieuwe polariteiten hadden aangetroffen. We kunnen dus 
niet aantonen dat er geen nieuwe tegenstellingen zijn – evenmin als schrijvers over 
nieuwe tegenstellingen zonder tijdsvergelijking kunnen aantonen dat ze er wel zijn 
(men toont nu twee dimensies aan en veronderstelt dat vroeger alles herleidbaar was 
tot één links-rechtstegenstelling). 

Terug naar de verschillen in politieke betrokkenheid en kansen op politieke afzonde-
ring in de voorgaande paragraaf, al ging het daar ook niet om een nieuwe tegenstel-
ling. Afzondering van de politiek is vanuit idealen van een werkzame democratie en 
goed burgerschap in het algemeen onwenselijk, een toenemende concentratie van 
politieke buitenstaanders onder de laagopgeleiden is een extra probleem. De kans 
dat de zorgen en problemen van deze groep op de politieke agenda komen, wordt 
er kleiner door en dat zal weer extra bijdragen aan gevoelens van verwaarlozing en 
machteloosheid, van ‘onbehagen’ (Elchardus in hoofdstuk 3). De al heel lang uit 
onderzoek van politieke participatie en betrokkenheid bekende tegenstelling tussen 
laag- en hoogopgeleiden verscherpt zich nu onderwijs voor alles belangrijk wordt 
geacht (de ‘kennismaatschappij’), een lage opleiding aanleiding wordt voor gevoe-
lens van schaamte en medelijden, en zeker in de steden vmbo en lager en havo en 
hoger gescheiden culturen worden.

Het ligt niet voor de hand dat de civil society hier meteen uitkomst kan bieden. 
Lageropgeleiden zijn daar ook ondervertegenwoordigd en opleidingsverschillen 
werken ook door in verschillende soorten participatie in de civil society (zie ook 
hoofdstuk 3 en 7). De meer op politiek georiënteerde maatschappelijke organisaties 
zullen veelal populairder zijn bij de hogeropgeleiden. In tabel 8.8 bleek ook niets 
van een extra bijdrage van participatie in de civil society aan de politieke betrok-
kenheid van lager opgeleiden. Ontwikkelingen in de georganiseerde civil society 
maken het perspectief bepaald niet gunstiger. In Nederland en elders is sprake van 
een neergang van organisaties waarin althans vroeger juist minder geprivilegieerden 
relatief goed vertegenwoordigd waren en waarin ze politieke vaardigheden konden 
ontwikkelen en belangen konden laten behartigen. Kerken, vakbonden, partijen, 
kerken en traditionele vrouwenorganisaties worden in dit verband vaak genoemd. 
Er moet worden uitgegaan van een toename van mailing-listorganisaties ten koste 
van organisaties met verenigingsleven, ook in recreatieve organisaties, die zich vaak 
langzaam ontwikkelen van clubs tot aanbieders van diensten aan leden (scp 2004: 
187 e.v.).

Het vergt een actieve inzet van organisaties binnen de civil society om ruimte te 
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scheppen voor participatie door lageropgeleiden, die participatie te bevorderen en 
daarbij betrokkenheid bij de politiek en maatschappelijke kwesties te stimuleren. 
Wellicht liggen oplossingen eerder aan de marge van de civil society, bij het bestuur 
van collectieve voorzieningen en de inspraak in publieke aangelegenheden. Ondanks 
frustrerende ervaringen bij de participatiebevordering op dit terrein liggen hier 
mogelijkheden om aansluitend op concrete belangen (de veiligheid op straat, de 
kwaliteit van het onderwijs van de kinderen, de nabijheid van zorgvoorzieningen) 
en met behulp van het gezag en de middelen van overheidsinstanties participatie in 
brede kring te bevorderen en daarbij ook te grote ongelijkheid tegen te gaan. Meer 
dan andere opties om politieke betrokkenheid te vergroten, zoals het spannender 
maken van de ‘toeschouwersdemocratie’ en het bieden van nieuwe mogelijkheden 
van directe politieke invloed (scp 2004: 208 e.v.), lijkt het ontwikkelen van nieuwe 
vormen van participatie in het maatschappelijke bestuur van lokale voorzieningen 
geëigend om politieke marginalisering van de lageropgeleiden tegen te gaan.
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Over de Stichting Synthesis

De Stichting Synthesis is een ideële instelling die zich ten doel stelt de cohesie van de 
samenleving te versterken door een bijdrage te leveren aan de discussie over maat-
schappelijke tegenstellingen en hun oplossing.
De Stichting streeft naar verwezenlijking van haar doelstelling door

§ het doen verrichten van onderzoek naar maatschappelijke tegenstellingen;

§ het verbreiden van de resultaten van dit onderzoek;

§ het entameren van discussies over de mogelijkheden tot overbrugging van maat-
schappelijke tegenstellingen.

De Stichting Synthesis laat zich in haar activiteiten niet beïnvloeden door partij-ide-
ologische overwegingen of de waan van de dag. Gelet op de sociaal-culturele functie 
die de universiteit heeft (of behoort te hebben) als plaats van kritisch en onafhanke-
lijk wetenschappelijk onderzoek en discussie, onderhoudt de stichting bij het nastre-
ven van haar doelstellingen nauwe contacten met de universitaire wereld.

Het bestuur van de Stichting is, met het oog op de verwezenlijking van de hierboven 
omschreven doelstelling, samengesteld uit personen die affiniteit hebben met deze 
doelstelling en tevens uit hoofde van hun functie of maatschappelijke positie over 
een visie beschikken met betrekking tot relevante ontwikkelingen die zich in de 
samenleving en in het wetenschappelijk onderzoek voordoen op het gebied waarop 
de stichting zich beweegt. De Stichting streeft bij de keuze van haar bestuursleden 
een pluriforme samenstelling na.

De Stichting Synthesis is op 28 april 1964 opgericht door de heer Jenneskens, destijds 
lid van de raad van bestuur van Philips (niet lang na de oprichting bij een auto-onge-
luk omgekomen). 

Op initiatief van de Stichting werden verschillende universitaire werkgroepen 
gevormd, zo b.v. in Leiden de werkgroep ‘Conflict en Synthese’. Ook zijn op initiatief 
van Synthesis een aantal wetenschappelijke publicaties op haar werkterrein versche-
nen.

In augustus 1979 werd de Stichting Synthesis bij Koninklijk Besluit bevoegd ver-
klaard aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, faculteit der sociale wetenschappen, 
een bijzondere leerstoel te vestigen voor het empirisch sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs inzake maatschappelijke tegenstellingen en hun oplossing.

Als eerste bezetter van deze leerstoel werd op 1 september 1981 tot bijzonder hoogle-
raar benoemd Prof. dr. A.J.F. Köbben, tevens directeur van het door hem opgerichte 
Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen, verbonden aan de 
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faculteit der sociale wetenschappen van de Rijksuniversiteit te Leiden.
In zijn oratie op 14 april 1983 introduceerde Prof. Köbben het sociologische begrip 

‘zaakwaarnemer’ dat vervolgens in wijde kring ingang heeft gevonden. Hij verstond 
hieronder iemand die opkomt voor de belangen (zoals hij die ziet) van een bepaalde 
groep in de samenleving, zonder zelf tot die groep te behoren en zonder daartoe 
door die groep te zijn gekozen of aangesteld. 

Prof. Köbben kreeg na de treinkaping bij Wijster landelijke bekendheid vanwege 
zijn bemoeiingen om de spanningen tussen de Molukse minderheidsgroepen en de 
Nederlandse samenleving te verminderen en in betere banen te leiden.

Na zijn emeritaat medio 1991 werd prof. Köbben met ingang van 1 september 1991 als 
bijzonder hoogleraar opgevolgd door prof. dr. A.P. Schmid.

Naast zijn opzienbarende oratie ‘Smerige zaken, de opkomst van de onderwereld’ 
verschenen van de hand van prof. Schmid tal van wetenschappelijke publicaties, met 
name over de migratie- en minderhedenproblematiek, de multiculturele samenle-
ving, schending van mensenrechten en de internationale georganiseerde misdaad. 
Over deze onderwerpen organiseerde hij verschillende universitaire symposia. Ook 
was hij oprichter en directeur van de Stichting pioom, verbonden aan de Leidse Uni-
versiteit, met als doel: wetenschappelijk interdisciplinair onderzoek naar de oorza-
ken van schendingen van mensenrechten. 

Aan de werkzaamheden voor de Stichting door prof. Schmid kwam eind 2001 een 
einde als gevolg van zijn benoeming tot hoofd van de afdeling ‘Prevention of Terror-
ism’ van het Centre for International Crime Prevention van de Verenigde Naties te 
Wenen. 

Vanaf 1 januari 2003 ondersteunt de Stichting Synthesis het onderzoeksprogramma 
‘Civil society en nieuwe maatschappelijke tegenstellingen’ dat wordt uitgevoerd door 
prof. dr. P. Dekker bij Globus, Instituut voor Globalisering en Duurzame Ontwikke-
ling van de Universiteit van Tilburg (www.tilburguniversity.nl/globus/synthesis/). 
Behalve deeltijdhoogleraar Civil society in Tilburg is prof. Dekker medewerker van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag. Zijn in 2002 gehouden oratie had 
als titel ‘De oplossing van de civil society. Over vrijwillige associaties in tijden van 
vervagende grenzen’ (http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9037701078.shtml). 

In het kader van het Synthesisonderzoeksprogramma wordt o.a. gekeken naar groe-
pen met politieke en maatschappelijke onvrede, naar de politieke betekenis van 
participatie in de civil society en naar verschuivingen in de aard van vrijwillige asso-
ciaties van de Nederlandse bevolking. Het laatste is sinds september 2004 ook onder-
werp van promotieonderzoek. Artikelen en papers die zijn geschreven in het kader 
van het onderzoeksprogramma zijn te vinden op http://www.tilburguniversity.nl/
globus/people/professors/pubdekker.html
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Het bestuur van de Stichting Synthesis bestaat begin 2005 uit mr. N.J. Westdijk 
(voorzitter), dr. J.J.M. Hendriks (secretaris), drs. E.A.W. Bolle, prof. dr. P. Schnabel, 
prof. dr. C.J.M. Schuyt en drs. M.P.F. Spanjers.
Het secretariaat van de Stichting Synthesis is gevestigd ten kantore van de secretaris:

ao
Postbus 112
3970 AC Driebergen.
tel. 0343 – 556760
fax 0343 – 556761
e-mail: j.hendriks@ao.nl

Synthesispublicaties
Onderstaande publicaties zijn voor 5 euro per stuk nog verkrijgbaar bij de secretaris 
van de Stichting Synthesis, Jan Hendriks. U kunt een e-mail met de gewenste titel(s) 
sturen naar j.hendriks@ao.nl.
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