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TEN GELEIDE

Bij een onderzoek naar de meningen over toekomstige ontwikkelingen
op een aantal deelgebieden onder mensen van een verschillende
pluimage krijgt men al snel te maken met ideologische achtergron-

den, die meer of minder expliciet aan de toekomstvisies ten grondslag liggen. Nu behoeven deze ideologische verschillen niet zo

dramatisch te worden opgevat als C.P. Snow

dat doet, alsof er

tussen <X -mensen en p -mensen een zo langzamerhand onoverbrugbare
kloof zou bestaan, maar bij het lezen van dit interim-rapport moet
men wel rekening houden met deze verschillen in ideologische overtuiging.

Ook de opsteller van dit interim-rapport is niet vrij te pleiten van
zekere ideologische overtuigingen, hoewel hij getracht heeft zoveel
mogelijk recht te doen aan iedereen.

Het is echter zeer wel mogelijk dat onbewust de mening van bepaalde
mensen wat meer op de voorgrond is komen te staan, doordat hun visie

wat breedvoeriger is uitgemeten dan die van anderen. Overigens is in

dit stadium van het onderzoek geen commentaar van de zijde van de
opsteller van het interim-rapport verwerkt.

Bij het interim-rapport, zoals dat voor u ligt, valt het volgende
op te merken.

Er is sprake van een veertiental groepen, te weten :
1.

economen

2.

vakbonden

3. werkgevers, waaronder management

4. planologen
5. woningbouw/architectuur

6. de mens in zijn milieu, waarin een bioloog en een visserijdeskundige (waterhuishouding)
7. telecommunicatie, waarin vertegenwoordigers van de P.T.T., radio
en T.V. en van de pers
8. verkeer en vervoer
9. toerisme

1) C.P. Snow : "The two cultures", Mentor Books, New York (1963).

II

10. maatschappelijke ontwikkelingen, waarin vertegenwoordigers
van maatschappelijk werk, jeugdwerk, gezinssociologie, huis-

houdkunde, theologie)
11. onderwijs
12.

kunst en cultuur

13- geestelijke en lichamelijke (volks)gezondheid, waarin psychiaters,
medici, sexuologie en zedelijkheidswetgeving

14. voeding.

Uit deze volgorde mag geen enkele conclusie worden getrokken be-

treffende de belangrijkheid van deze groepen. Hoogstens zou men

kunnen zeggen dat gestreefd is naar een zekere organische samenhang,
waarbij het technisch-economische als belangrijke bron van verande-

ringen wat eerderaan de orde komen, hoewel deze indeling niet
stringent kon worden doorgevoerd - zo zou bijv. voor het onderwijs
een uitzondering moeten worden gemaakt - en zo is er ongetwijfeld
meer te noemen.

Bij vraag 6, welke handelt over de maatschappelijke gevolgen van o.m.
de automatisoring, is op deze algemene indeling een uitzondering
gemaakt : de ontwikkelingen op het gebied van de automatisering
worden daar als eerste behandeld, v66rdat de andere groepen hun
mening over de gevolgen van die automati sering op hun vakgebied geven.

Niet alle vragen, die tijdens het gesprek aan de orde zijn geweest,
worden in dit interim-rapport expliciet aan de orde gesteld.

Enerzijds geldt dit voor de vraag naar de belangrijkste veranderingen
in de afgelopen 50 jaar, waarop weinig commentaar is te verwachten:
een verandering die iemand zeer belangrijk vindt kan door iemand anders

wel totaal onbelangrijk worden gevonden, maar dit verschil van mening
zal dan leiden tot commentaar in de geest van "dat ben ik niet met hem

eens", waarop een soort nietes-welles spelletje gespeeld zou kunnen
worden. Een dergelijke overweging heeft eveneens gegolden bij de
vraag, in hoeverre het standpunt alleen maar een prive-mening was.

(Dit weglaten in het interim-rapport wil overigens niet zeggen dat
deze vragen niet in het eindrapport zullen worden verwerkt.)

III.

Anderzijds zijn er vragen - zoals bijv. de vraag naar de remmende

of stimulerende factoren bij de te verwachten ontwikkelingen die in andere vragen, met name de vragen 5, 6 en 8, zijn verwerkt,
zodat u deze dan ook niet expliciet vermeld vindt.

Een van de bedoelingen van dit interim-rapport is het met elkaar
confronteren van de meningen van de experts op de verschillende

deelgebieden. Deze opzet vindt u terug in de inhoud van dit rapport.
Als hoofdstukken zijn een aantal vragen genomen, waarop de 14 bovengenoemde groepen hun antwoord hebben gegeven. Deze opzet heeft soms

tengevolge gehad dat er een zekere monotonie optrad, m.n. bij
vraag 13* die handelt over het grootste probleem van Nederland binnen

de eerstkomende 20 jaar. Wij bieden hiervoor onze verontschuldigingen
aan, maar deze monotonie viel bij de gekozen opzet niet te vermijden.

Zekere offers moesten dan ook worden gebracht, vooral met betrekking tot de
leesbaarheid. De relatieve frekwentie waarmee een probleem genoemd
wordt, vormt wel een indicatie voor de belangrijkheid van dit probleem.

IV.

ENKELE OPMERKENGEN OYER DE PROBLEMEN, DIE ZICH VOORDOEN BIJ
SOCIALE VOORSPELLINGEN

De problemen houden in sterke mate verband met de verschillen in
opvattingen tussen degenen, die werkzaam zijn in meer technische,
mathematische

-wetenschappen - in het vervolg aangeduid met technici

("engineers") en degenen, die werkzaam zijn op het gebied van de

mens-wetenschappen, de "humanoria", in het kort omschreven als
sociologen.

Ook hierbij past een waarschuwing : deze gedachten zijn opgesteld

door een socioloog

en misschien wat eenzijdig I

De vroege pioniers op het gebied van de sociologie wezen regelmatig
op de technici, die een wetenschap bedreven als een soort praktische
kunst en toegepaste techniek. Deze wetenschap,:zo meenden de vroege
sociologen, bood het beste model voor een maatschappij-wetenschap.
Het lijkt er op dat de situatie nu wat is omgedraaid. De technici

beginnen naar de sociologie te kijken als een belangrijke bron voor

het oplossen van technologische dilemma's. Dit wordt heel duidelijk
uit een aantal opmerkingen van Elting Morison : "De meest belangrijke
uitvinding voor de toekomst ligt niet - zoals in de 19de eeuw - op
het gebied van de technologie, maar op een ander gebied, nl. de manier
waarop wij moeten omspringen met de nieuwe condities, die zijn ont-

staan door nieuwe machines en ideeen". Morison besluit met een oproep
voor een sociale vernieuwing, waardoor men zich kan aanpassen aan

sociale veranderingen. "We moeten een maatschappij worden, die zich
kan aanpassen, niet gebonden aan specifieke produkten en procedures,

die veranderen kunnen; maar sterk gebonden aan het levensproces, dat
wil in de huidige tijd zeggen aan het proces van de snelle verande-

ringen zelf"

2)

1) Deze is grotendeels geinspireerd door een artikel van Irving Louis
Horowitz : "Engineering and sociological perspectives on development:
interdisciplinary constraints in social forecasting", in Internationa-

Science Journal, Vol XXI, no. 4, 1969 (pp. 545-556).

2) Elting E. Morison : "Men, Machines and Modern Times", Cambridge, Mass.
M.I.T. Press, 1966 (pp. 218-219).

V.

Ook Jantsch gaat op deze kwestie nogal breedvoerig in

.

In het proces van het nemen van beslissingen hebben de technici

en de sociologen een verschillende kwalitatieve ihbreng. De ingenieurs hebben meestal niet-ideologische, niet-politieke oplossingen
voor sociale problemen in het hoofd. Sociologen daarentegen neigen
naar politieke oplossingen en zijn nogal op hun hoede voor technologische bureaucratieen, gesteund door de overheid, terwijl de technici

nogal huiverig zijn voor charismatische of patriarchale overheersing
door de overheden. Het probleem kan dan kortheidshalve als volgt
worden geformuleerd : de technische impuls gaat naar rationele en

systematische oplossingen en naar een zeker ongeduld betreffende de

normen en waarden van niet-rationele en "ideologische" aard.
Iedere dialoog tussen sociologen en technici zal moeten erkennen dat

de moderne technologie geweldige bijdragen heeft geleverd aan de
sociale wetenschappen :

1. de nadruk van de technici op de speciale problemen, die rijzen
bij de toepassing van onderzoek. Deze nadruk is aanleiding geworden
voor een sociologisch novum, nl. de sociale planning.
2. de nadruk van de technici op het stellen van problemen in zodanige

formuleringen, dat er oplossingen mogelijk zijn, het verwerpen
van apocalyptische teksten als oplossingen voor de problemen van
deze wereld.

3* de nadruk van de technici op de opzet en de organisatie van een
onderzoek, waardoor de sociologen er toe gebracht zijn een grotere

nadruk te leggen op te verwachten problemen bij sociale reorganisatie-

plannen, door de maatschappij als groter geheel als "input" voor
veranderingen in het systeem te nemen.

Niettemin : de technici hebben maar matige interesse getoond in de

sociologie en meer specifiek in de vraag hoe de ontwikkelingssociologie
een relevante rol zou kunnen spelen in technische ontwikkelingsplannen.
Er worden geregeld pleidooien gehoord voor een groter begrip tussen
technici enerzijds en sociologen anderzijds. Deze vrome wensen nemen

1) Erich Jantsch : "Technological Forecasting in Perspective", Parijs
1967 (m.n. pp. 49-53).
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dikwijls de vorm aan van het aandringen op een grotere "sophistication"

bij de technici, een meer "artistieke" instelling en meer begrip voor
politieke en historische instituties. Een belangrijke auteur ziet
sociale problemen louter in termen, die opgelost kunnen worden door

technici, bijv. milieuverontreinigingsproblemen, medische zorg,
regionale ontwikkelingen, etc. Er wordt echter niets gezegd over pro
blemen als : revolutie, anomie, generatie-conflicten, klassetegenstellingen, etc.

.

De blik van deze wetenschappers blijft insulair. Het is duidelijk,
dat zo lang er gemeenplaatsen worden gebruikt om sociale wetenschappen te beschrijven, de feitelijke bijdragen van deze wetenschappen
aan de techniek, met name met betrekking tot de analyse van ontwikkelingsproblemen, in het geheel niet aan de orde worden gesteld.

Er bestaat bij de technici een sterke neiging te verzanden in intellec-

tuele zelfgenoegzaamheid : zij spreken van een verdubbeling van kennis
in de 20e eeuw. Zij refereren met trots aan het feit dat de technische

historie van de afgelopen twee eeuwen een deel in beslag neemt, terwijl
eenzelfde historie van de 20e eeuw alleen al een meerdelig werk nodig
heeft. Zij slagen er zelfs in sommige geleerden zover te krijgen de

koppige wijn van "100 mogelijke technische vernieuwingen in de volgende
33 jaar"

2)

te laten aanprijzen, hoewel de meer bedachtzame technici

in meer voorzichtige en minder opgewonden termen spreken, wijzend op

de relatieve afname in de versnelling van nieuwe uitvindingen van de
3)
afgelopen jarerr

.

In de eerste 25 jaar van deze eeuw werden uitgevonden - en toegepast -:

plastics, auto's, radio's en burgerluchtvaart.
In de tweede 25 jaar : elektronische computers, T.V.-videotape,
kernexplosieven en antibiotica.

1) Harvey Brooks : "Science and the Allocation of Resources", Cambridge,
Mass., M.I.T. Press, 1968 (pp. 38/39).

2) Herman Kahn en Anthony Wiener : "The Next Thirty-Three Years : A
Framework for Speculation", in "Daedalus", Vol. 96 (no. 3), 1967,
(pp. 711-716).

3) L.N. Naggle : "Scylla and Charybdis of Engineering Education",
Proceedings of the 1961 Syracuse International Conference on Electrical

Engineering Education, Syracuse New York, 1961 (pp. 52/53).

VII.

In het derde kwartaal van deze eeuw is maar weinig te noemen,
behalve dan op het gebied van de militaire technologie, met daaraan
gekoppeld de ruimtevaart.

Het is natuurlijk mogelijk dat lasers en masers in de toekomst veel-

vuldig zullen worden gebruikt. Maar tot nu toe zijn de ruimtevaart
en laser-stralen meer nuttig voor James Bond-films dan voor de mens-

heid1'.
Indien er sprake is van zoiets als een vertraging in de vernieuwingen
en we toegaan naar meer verfijning van het bestaande, dan is het be
langrijk dat de sociale dimensie in het innovatieprobleem meer naar

voren wordt geschoven en allerlei heerlijke illusies opzij worden
geschoven. En de opvatting over de vertraging in het tempo van de
vernieuwingen is een beetje tegenstrijdig met de opvatting van de

genen die de 21e eeuw als een wereld van overvloed en zaligheid zien.

(Deze vertraging wordt voor een groot deel veroorzaakt door de in
een enorra tempo gestegen kosten : tijd, geld, mankracht die de research

met zich meebrengt - hiermee wordt dan de fundamentele research bedoeld).
Voor vele industriele ondernemingen is dit niet meer op te brengen.
Daarbij komt dan ook nog de overweging dat op korte termijn weinig

resultaten (in financiele zin) zijn te verwachten van het geld dat
in soms nogal speculatief onderzoek moet worden gestoken.

Het verfijnen van een reeds bestaand produkt (het steeds kleiner

maken van transistors bijv.) geeft aanmerkelijk minder risico's.

Er is in de laatste tijd nogal eens sprake van technici, die zich
een oordeel over allerlei sociale problemen aanmatigen, gedeeltelijk
misschien de schuld van de sociologen zelf, zoals Polak meent

2)

Deze nieuwe utopisten - dat zijn de technici die sociale analysten

zijn geworden - laten een overdreven vloed van futuristische loftuitingen horen. Dikwijls spelen wetenschappelijke specialisten een

belangrijke rol in deze utopieen, met daaraan gekoppeld de overtuiging
dat politieke en administratieve verantwoordelijkheden maar een zeer

geringe rol in het geheel spelen. In hun omgevingsspel, in hun nieuwe
leven in de stad - altijd de stad,

jawel, die meestal een nostalgische

1) Zie noot 1, biz. 2.

2) P.L. Polak : "Prognostica", Deventer, 1969 (m.n. pp. 303-333).
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Gemeinschaft-blik op de sociale organisatie is - zal de principiele

taak van de "human engineering" zijn : het aanpassen van de geconstrueerde omgeving aan de mens, meer dan het omgekeerde

1}

.

Achter dit duidelijke humanisme klinken echo's van de militaire
en intellectuele elites.

Bij dergelijke beschouwingen wordt nimmer verraeld hoe dit "aanpassen"
dan zal moeten geschieden. In deze nieuwe utopische wereld spelen
menselijke ondernemingszin of andere vermogens geen enkele rol meer,
want alles wordt gedaan door de computer. In dit heerlijke nieuwe
technische complex speelt trouwens het leiderschap geen enkele rol
meer, daar in een zelfgenoegzame, zelfbewuste en ontwikkelde democratie
men alleen maar "voorzitters" wenst.

Met hetzelfde gemak waarmee deze utopisten 2000 jaar politieke theorie
door een streek van de pen - of liever door een gat in een ponskaart -

wegvagen, wordt ook de sociologie Overbodig. De misdaad wordt een

nutteloze zaak (computers sporen immers de daders in een oogwenk op ?2) ).
Maar voor andere soorten misdaad is de meest effectieve weg gevonden :

de kracht van de sociale afkeuring in een soort Gemeinschaft - een

nauw met elkaar samenhangende sociale eenheid : het schervengericht
herleeft. Deze nogal pijnlijke oplossing van sociale conflicten wordt

in deze utopische theorieen vrij precies omschreven, wegens de ver-

fijnde toepassing van de moderne technologie (feed-back mechanismen, etc.),
De magie van de machines groeit in mythische proporties naarmate de

conventionele legitimeringsprocessen van de gevestigde maatschappij
schijnen te falen.

Wat dikwijls in de technologische aanpak doorklinkt, is een idee van

overeenstemming in het sociale leven, een afrekenen met conflictgedragsmodellen en dit is terug te voeren op de ideologie van de efficiency :
overleg is een meer efficiente

stijl van sociale actie dan een

conflictmodel of een model waarin men het bestaan van divergente socio-

logische belangen erkent en die niet door gecomputeriseerde systemen
kunnen worden verwerkt.

1) Nigel Calder : "Eden Was No Garden : An Inquiry into the Environment

of Man", Holt, Rinehart and Winston, 1967 (m.n. pp. 209-226).
2) Zie bijv. Ernst Geumacher : "Report 1998", Stuttgart, 1968 (pp. 88-90).

IX.

Als de technologische visie van de maatschappij serieus wordt genomen,
dan zal deze visie eerst de mythische elementen moeten afstoten,

zijn beperkingen onder ogen moeten zien. Want, zoals Boguslaw in zijn
bespreking van de "utopische renaissance ' opmerkt : "Waar het werkelijk om gaat zijn fundamentele veranderingen niet alleen in de waarden-

structuur van de Westerse mens, maar ook om een herverdeling van de
machtsconcentraties, mogelijk gemaakt door het systematische gebruik
van controlemechanismen. De herleving van intellectuele en politieke

orienteringen als "conservatief" en "liberaal" moeten opnieuw worden
beschouwd in het licht van de nieuwe, veranderde machtsrelaties"

.

Het zou nogal ironisch zijn als het "einde van de ideologic" in het
Westen zou ontaarden in een serie verkeerde utopieen.

In het verleden hebben de sociologen en de technici elkaar kunnen
vinden in hun pogingen een toekomst te schetsen, die zoals Comte

meende "orde en vooruitgang" zou geven. In deze maatschappij waren
veranderingen toegestaan - jawel, maar dat was ook nauwelijks te

vermijden - maar de "demonen der verandering" - gelet op de oncontroleerbare aspecten - zouden zoveel mogelijk door wetenschapsmedicijnen
moeten worden beteugeld. Maar vanaf Saint Simon tot Skinner wordt deze

medicijn een omschreven levensstijl, intolerant zowel tegenover afwijkend gedrag als tegenover mogelijke alternatieve verklaringen : de
futuristische beelden groeien naar autoritaire regels : alle individuele
willen moesten verenigd worden tot een collectieve wil en alle mense-

lijke inspanningen moesten op een doel worden gericht. Bij deze impuls
naar systeem en orde viel de sociologie merkwaardigerwijs uit de boot.
Er was geen ruimte voor subtiliteiten omdat er geen behoefte aan

differentiatie bestond. Dat de technici erfgenaam werden van deze eigenschap was meer een gevolg van nalatigheid dan van noodzaak. De sociale

wetenschappers konden in een dergelijk "systeem" niet langer ademen,
terwijl de techniek juist op zoek was naar het eenvoudige

.

1) Een gehele aflevering van "Daedalus" is aan de utopie gewijd, nl.
Deel 94, no. 2 (1965).

2) Robert Boguslaw : "The New Utopian : A study of System Design and
Social Change", Englewood Cliffs, N.Y. 1965 (pp. 29-46).
3) Frank E. Manuel : "Toward a Psychological History of Utopias" in
"Daedalus", Vol. 94, no. 2, 1965 (pp. 293-322).

X.

Er is een aantal kenmerken in de geschiedenis van de technocratische
bewegingen te ontdekken :

1. zij zijn crisis-georienteerd, beginnen zich vooral te roeren bij
(dreigende) crises in de economische stabiliteit of sociale
structuur en claimen een vlugge en snelle oplossing te kunnen geven
2. zij komen in simplistische vormen als : eliminatie van politieke
obstakels door niet-politieke middelen. Hierdoor wordt de menselijke
kritiek op sociale problemen niet gestimuleerd, maar veeleer een
mechanisatie van de problemen; de oplossingen hebben dan ook meer
te maken met wat kan dan met wat er gedaan moet worden

3. als resultaat van anti-sociologische opvattingen leiden de techno

cratische bewegingen niet naar een "einde van de ideologie", maar
naar utopische blauwdrukken, waarin maar weinig realistische sociale

idealen over de wijze waarop de "goede maatschappij" bereikt moet
worden

4. als de technocratische bewegingen in een crisis beginnen, eindigen
zij dikwijls in vrees,

in het geloof dat slechts door de techniek aan

de pogingen van de massa om door geweld de macht te grijpen, een

halt kan worden toegeroepen. Op deze manier wordt het manifeste
anti-politieke karakter van de technocratic dikwijls tot een latente
versterking van de bestaande politieke orde.

De "Year 2000"^ groep en de "Puturibles" methode ' hebben ongetwijfeld
enige van de dilemma's onderkend, die de technologische veranderingen
voor een sociale beweging hebben, maar het antwoord van de "cybercultu-

ralisten" en de "futuristen" is er vooral op gericht het elitaire
karakter van de benadering met behulp van automaten te versterken.

Technische vernieuwingen zijn gemakkelijker te beschrijven dan het

praten over sociale en politieke vernieuwingen. Het is dan ook gemakkelijk voor technici om wat behoudend te zijn wat betreft de sociale
orde dan behoudend te zijn wat betreft de fysische omgeving :

1) Herman Kahn, Anthony J. Wiener, Theodore J. Gordon en Olaf Helmer
behoren hiertoe.

2) Bertrand Jouvenel houdt het op "intellectueel geconstrueerde
modellen van mogelijke toekomsten".

XI.

1. een laser-straal vertegenwoordigt een duidelijke "input", die niet
eerder beschikbaar was, terwijl de beschrijving van sociale ver
nieuwingen gewoonlijk een nieuw mengsel van oude elementen is. Men

kan moeilijk spreken van geheel nieuwe sociale verandering.
2. het is gemakkelijker het eens te zijn over datgene, wat het nieuwe
van een technologische verandering uitmaakt dan van een sociale

vernieuwing. De techniek als ideologic kan als verlengstuk van deze
dualiteit worden gezien.
De technocraten neigen er naar te denken dat consensus over de aard

van een technische vernieuwing noodzakelijkerwijs ook inhoudt consensus

over het gebruik van zulk een vernieuwing. En hier ligt natuurlijk het
probleem : het gebruik, het operationeel maken van technologische ver

nieuwingen wordt zelden alleen gedikteerd door deze vernieuwing zelve.
De ontdekking, de uitvinding kan nieuwe mogelijkheden met zich meebrengen. Het gebruikmaken van deze uitvinding blijft echter voornamelijk een sociale en politieke zaak.
Als de fysica een soort model aan de sociologie heeft geleverd dan
kan - uiteraard met zeer veel problemen en moeilijkheden - de techniek

eveneens een model worden voor de toegepaste sociologie.
De extrinsieke motivatie voor de sociologie is altijd een sociaal pro
bleem geweest, evenals de extrinsieke motivatie voor de fysica een

technisch probleem voor anderen is geweest. Zoals recentelijk is gezegd:

"Wiskunde ontstond omdat de mens moest wegen, meten en tellen, teneinde
een systematische economische organisatie te kunnen opbouwen. De studie

van de thermodynamica begon met Carnot's interesse in stoommachines.

Pasteur's bacteriologie begon met zijn pogingen te voorkomen dat wijn
en bier zuur zouden worden. De theorie der groepen werd uitgevonden

als een middel om de eigenschappen van algebraische vergelijkingen te

bestuderen. Bij wijze van spreken is bijna iedere "zuivere wetenschap"
begonnen als een toegepaste of tenminste als een extrinsiek gemoti-

veerde wetenschap"

.

De sociologie vond eveneens zijn oorsprong in allerlei praktische
sociale problemen : de stadssociologie uit de bestudering van problemen

1) Alvin M. Weinberg : "Reflections on Big Science", Cambridge, Mass.
M.I.T. Press, 1967 (p. 148).
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in stedelijke ghetto's, de criminologie uit de behoefte de oorzaken
van de misdaad op te sparen. Zelfs een abstract gebied als de kennis-

sociologie vloeit voort uit het "Rashomon" effect, d.w.z. een poging
antwoord te geven op de vraag waarom verschillende mensen, die eenzelfde object beschouwen, verschillende antwoorden en verschillende

percepties hebben, die meer op hun belangstelling dan op hun kennis
gebaseerd blijken te zijn.

Kortom : in de sociale wetenschappen, net zoals in de fysica ging de
vraag voor praktische toepassingen vooraf aan theoretische oplossingen.
Dit geldt echter niet alleen voor de beginstadia maar evenzeer voor

de eindpunten. De theoretische oplossing van een probleem betekent

weinig, indien geen toepassingsmogelijkheden in de oorspronkelijke
opzet worden ingebouwd. Bijv. : de ontdekking van het principe dat

geluid door middel van golflengten, of middels kabels van de ene plaats
naar de andere plaats kan worden overgedragen, zou van weinig betekenis
zijn geweest, indien er bijv. bij de telefoon geen sprake zou zijn
geweest van centrales om de verbindingen tot stand te brengen.
En ondanks het feit dat niets in de sociologie kan wedijveren met
de systematische aanpak in de technologie, zal het duidelijk zijn dat
met de ontwikkeling van het sociale meetinstrumentarium en met het

duidelijk worden van een aantal sociale indicatoren, de operationele
aspecten van het sociale systeem dienen te worden ingebouwd in een

theoretische opzet, opdat de waarden van een dergelijk theoretisch

systeem geanalyseerd kunnen worden. Dit nu zou als uitgangspunt kunnen
dienen voor een mogelijke integratie van techniek en sociologie - een
eenvoudiger en nuttiger aanzet dan welke metafysische eisen voor
efficiency en orde dan ook.

'?

XIII

Tot zover deze wat bespiegelende opmerkingen over de verhoudingen
tussen technici en sociologen, die niet expliciet zijn bedoeld om
commentaar uit te lokken.

Tenslotte nog een opmerking bij vraag 4 : "Wat is een gelukkig mens ?"
Misschien inderdaad een dwaze vraag,

gezien het subjectieve van het

gelukkig zijn. Op deze vraag valt vermoedelijk ook weinig commentaar
te leveren. Hij is evenwel toch in dit rapport vermeld, aangezien de
antwoorden op deze vraag een verhelderend licht kunnen werpen op de

antwoorden die gegeven zijn bij de voorgaande vraag : "Zijn de mensen
in Nederland in het algemeen gesproken gelukkig ?':

We begonnen dit "Ten geleide" met een opmerking over de - soms
versluierde - ideologische achtergrond bij het beantwoorden van vragen
over de toekomst. We kunnen er ook mee eindigen door te verwijzen naar

de beantwoording van vraag 4 vanuit de mening over wat een gelukkig
mens

is.

1.

Vraag

Soms hoort men wel zeggen dat Nederland een welvaartstaat is, terwijl
anderen hierbij een groot vraagteken plaatsen. Vindt u dat Nederland
een welvaartstaat is ?

ECONOMEN

Men is het er wel over cens dat er in Nederland sprake is van welvaart. Dat
betekent echter niet dat de welvaart hier uitzonderlijk hoog is. Betere term
voor welvaartstaat is trouwens de verzorgingsstaat, er wordt nl. mee aangegeven :

- een sterke spreiding van de welvaart
- een sterke mate van sociale zekerheid

- een gelijkmatige verdeling van de werkgelegenheid.
Bij het opnoemen van deze elementen gaat het meer om kenmerken van de welvaart
dan om het niveau van de welvaart. Er zijn landen - zoals bijv. Nieuw-Zeeland waar de spreiding van de welvaart en die sociale zekerheid hoger zijn dan in
Nederland.

Een andere vraag is hoe die welvaart wordt beoordeeld.
Er is een duidelijk verschijnsel van onbenagen waar te nemen.
Dit verschijnsel doet zich bij alle landen voor, die welvarend worden: er
ontstaan problemen van sociale desorganisatie, die ontstaan voor bepaalde

groeperingen (bijv. allerlei marginale groeperingen) die onvoldoende participeren en deze participatie is nodig, niet alleen op grond van een sociaal
abstract rechtvaardigheidsbeginsel, maar ook om pedagogische redenen, die verband houden met de persoonlijkheidsontwikkeling van de mens. De mensen hadden
vroeger op jonge leeftijd de gelegenheid mee te werken in de maatschappij, nu

is dat onvoldoende - niet zo zeer een gevolg van de welvaart, maar wel een
aspect van de moderne ontwikkeling.
Met de groeiende complicaties in de samenleving neemt de kans op desorganisatie
eveneens toe: groter dan de gevaren die ons van buitenaf bedreigen zijn de
gevaren die ons van binnen bedreigen. Er is een structurele ontwikkeling naar
een groeiende sociale onrust. Wij hebben nl. te maken met twee soorten van
conflicten.:

a. het conflict tussen de beroepsgroepen - in de geest van C.P. Snow's "The
Two Cultures"

b. het "generatie-conflict" en dit dreigt een sociaal conflict te worden, want
de meeste ouders zullen hun kinderen niet meer begrijpen, want die lusten
het hun aangeboden geluksbeeld niet meer en zoeken naar een heel ander
ideaal.

Er zijn een aantal negatieve aspecten te noemen, zoals achterstanden op het
gebied van huisvesting en pensioenvoorzieningen, het milieubederf (dat in de
toekomst wel eens een belangrijke keerzijde van de welvaartstaat zou kunnen

worden) en bovendien zijn er een paar zwakke bedrijfstakken (bijv. landbouw
en scheepsbouw).
Er is sprake van een tekort aan voldoende stimulansen, er is een gebrek aan
verantwoordelijkheid, zowel bij werkgevers als bij werknemers, want men mist
de stok achter de deur.

2.

De kritiek

uit zich niet alleen op de producent ("het manipuleren van de

consument") maar eveneens op de consument, of meer algemeen gesteld op de
burgers van de gehele samenleving, want bij het zich rekenschap geven van
de maatschappelijke behoeften van de mens moeten er vanuit de maatschappij
prioriteiten komen, waarop de producent zijn produktie zou kunnen afstemmen

(wat is belangrijker voor de maatschappij: kleurentelevisie of automatisering van de ziekenhuizen ?).
De welvaartsgroei - dus meer welvaart en meer zekerheid voor iedereen - zou

in de toekomst wel eens kunnen leiden tot saaiheid, zij het een saaiheid
op hoog niveau en die saaiheid zou wel eens kunnen leiden tot onbehagen. Het
is zelfs denkbaar dat het de mens destruktieve trekken zou aankweken - bijv.
een kind dat met al te geperfectioneerd speelgoed zijn fantasie niet meer
kan uitleven en juist daarom dit speelgoed kapot gaat maken.

VAKBONDEN

Relatief gesproken en dan in de zin van in goederen en diensten gemeten, is
er in Nederland sprake van een betrekkelijke welvaart.

Betrekkelijk, omdat er groepen zijn die achterblijven (invaliden, bejaarden,

woningzoekenden) en naarmate de welvaart hoger is, komt dat achterblijven
harder aan.

Er is ook nog geen sprake van gelijke kansen voor iedereen, dat geldt bijv.
sterk t.a.v. het onderwijs: er is te weinig individuele aandacht van hot
onderwijzend personeel voor kinderen uit lagere milieus, waar de aandacht te
weinig is gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Het gezinsmilieu werkt
remmend op de doorstroming van de brede vloed van de werknemerskinderen. Zo

is er ook bij de werknemers behoefte aan een sterk sociaal gerichte school
om te leren zien, te leren waarnemen, omdat een aantal werknemers naar een

middenkaderfunctie groeien. Iliervoor moet gelegenheid komen, bijv. in de
vorm van avondlycea.

Vcrgeleken met Zweden liggen wij nog een stuk achter, maar daarvoor zijn
een aantal objectieve redenen aan te wijzen :
a. wij veroorloven ons de luxe veel vrouwen thuis te laten
b. wij veroorloven ons veel kinderen

c. wij veroorloven ons een zeer goede bejaardenzorg, wij vergrijzen in sterke
mate.

Het gevolg daarvan is dat wij maar een kleine actieve beroepsbevolking hebben.
Overigens zal het percentage werkende vrouwen in de toekomst wel toenemen,
want :

1. de remmingen vanuit een stuk calvinistische traditie worden minder

2. de verbeterde opleiding zal de vrouw meer motiveren weer te gaan werken
3. de steeds sneller stijgende behoefte aan allerlei goederen, waarvan de
bevrediging niet alleen door de arbeidsinkornsten van de man kunnen worden
opgebracht.

Overigens vraagtmen zich wel af, of het welzijn wel eveneens is gestegen. Het
subjectieve welzijnsgevoel wordt niet zo groot geacht, want de behoeften
stijgen sneller dan de mogelijkheden tot bevrediging daarvan.
In die zin is de welvaart ook een uitdaging: "hoe benut ik die welvaart op
optimale wijze, d.w.z. niet alleen in matericle zin, maar ook ten nutte van
rnijn medemens, ten nutte van de totaliteit en de complexiteit van de samen
leving ?".

De vraag rijst inderdaad: hoe beleeft men de welvaart ?(De Nederlander vindt
altijd dat hij 1C$ te kort komt.) Een beroep op de collectiviteit laat zien
dat welvaart ook negatief kan werken, er is sprake van een sterkere individualisering.

V7ERKGEVERS

Op deze vraag wordt met een zeer genuanceerd "ja" geantwoord.
Welisv/aar hoeft niemand meer edit gebrek te lijden en is er sprake van
veel meer sociale zekerheid, maar in de groep van welvaartstaten staat

Nederland zeker niet aan de top, al denken wij het wel eens ("de Nederlanders zijn een beetje teveel ingenomon met zichzelf").
Zo zal een land als Japan ons zeker inhalen, want Nederland is te weinig

economisch ontwikkeld door een te grote niet-werkende bevolking (bejaarden,
de grote groep mensen in opleiding).
Bovendicn is de arbeidsproduktiviteit in Nederland gering, omdat t.a.v. de
industrie-arbeid do Nederlander zich te weinig laat leiden door de eisen
van het arbeidsproces, want tengevolge van een tekort aan historische ervaring, heeft de Nederlander daar te weinig inzicht in.
Wij kunnen weliswaar iets meer doen dan de minimum-behoeften bevredigen,

maar er blijft niet veel over. (Zo kan de Nederlander met vakantie gaan,
maar dat gaat dan ten koste van andere dingen - bijv. besparingen op uit-

gaven voor de voeding.)
Ook binnen Nederland blijkt de welvaart relatief te zijn: er zijn nl. groepen,
die vergeleken met 50 jaar geleden welvarond zijn, maar toch een heel stuk
achterliggen bij de gemiddelde Nederlander, er is m.a.w. sprake van groepen,

die relatief achterblijven. Bijv. bij pensionering: iemand die in 1950 met
pensioen is gegaan, leeft nu op de helft van het welvaartsniveau van vandaag.
De pensioenen zijn wel aangepast aan de vermindering van de waarde van de
gulden, maar niet aan de re'dle welvaartstijging. Iliorbij is de overheidsinvloed niet uit te schakelen bij een mogelijke verbetering van deze situatie,
omdat het bedrijfsleven dit vermoedelijk niet zal kunnen opbrengen.

De welvaart komt niet in alle aspecten tot uiting, bijv. woningnood, milieu-

verontreiniging ("de Hoogovens zijn geen vrolijk gezicht, maar wel mooi")
waartegen de jeugd in opstand komt, vooral omdat ze nooit anders hebben gekend. Bij deze onvrede wordt echter wel eens te veel vergeten dat stank,
lawaai etc. automatische dingen zijn die parallel lopen aan de welvaart.
Hetgeen overigens niet wil zeggen dat er niets aan gedaan zou moeten worden,
er zal zelfs zeer hard aan gewerkt moeten worden en wij zullen het samen
moeten opbrengen. Maar het is idioot om de tijd daarvoor te veroordelen. De
vraag is: "kan je het betalen, heb je het er voor over", want het probleem

is technisch oplosbaar. Ilaar wij zullen hier niet aan ten gronde gaan".
Er bestaat een modekreet: "de samenleving als geheel gaat ten gronde aan de
vrelvaart". Mensen die dat zeggen zitten echter aan de goeie kant van de
streep, het is maar mooipraterij.

Voor de meeste mensen is dat echter nog niet zo: ze kunnen nog een heel stuk

omhoog (bijv. douche, bad, woninginrichting, kleding, etc.). Op deze punten
is welvaartsverbetering wenselijk en mogelijk. Er wordt te weinig aandacht
besteed aan de positieve kanten van de welvaart: bijv. de angst en zorgen

voor het bestaan zijn verdwenen; door de vrelvaart kan de basis worden gelegd
voor de verbreding van de ontwikkeling van de mens; de bevolkingsgroei neemt
door de welvaart af: "Als je de bevolkingsgroei in Afrika wil afremmen, moet
je zorgen voor elektrisch licht".
De hemel beware ons voor een to grote welvaart en te grote armoede, want
er zit een definitief bezwaar aan de welvaart: de welvaart leidt tot onvrede,

doordat men nog nicer wil hebben.

h.

De gestegen welvaart heeft de mensen niet tevredener gemaakt, zij zijn er

ook niet bepaald zelfstandiger op gcworden. Steeds wordt gepraat over "ze"

(mosten dit, ze mosten dat). Door dit "ze" kunnen bepaalde initiatieven
worden afgezwakt of gedood. En bij dit "ze" behoort dan ook de ondernemer,
die van alles en nog wat de schuld krijgt, maar nooit de "schuld" aan de
welvaart.

Hierbij moeten dan wel een aantal opmerkingen worden geplaatst :
- het produktiesysteem is gericht op het cre'dren van consumptiegoederen.
Net acccleratieprincipc eist echter dat de groei moet doorgaan - er is
sprake van een blind economisch mechanisme, maar niet van een visie. Dit
mechanisme heeft de mens niet meer in de hand, er kan alleen maar iets bijgeschaafd worden. Er zijn steeds nieuwe innovaties om dit proces aan de gang
te houden nodig.
- het gevolg hiervan is dat er sprake is van een consumptieneurose: men wil
alles hebben, ook de nieuw geschapen behoeften moeten worden bevredigd.
En deze nieuwe behoeften zijn niet gericht op een afgerond beeld van wat
welzijn is, waardoor een discrepantie ontstaat met de grondwaarde, waarvan iedereen zegt da.t er iets aan gedaan zou moeten worden, maar waaraan
in concreto niets gedaan wordt.

- De consumptieneurose maakt de mens manipuleerbaar, gelsoleerder, minder
dernocratisch, meer zelfgericht - en dit leidt tot een situatie van nornverval, net zich niet meer willen inzetten voor grote idealen - en eigenlijk tot een conservatieve instelling.
De welvaart brengt dus wel wat schade aan de welzijnsgevoelens, maar het
is niet zo dat wij de sociologie daarvoor nodig hadden. Sociologie is
geen wetenschap, maar een politicke stellingname, die aantooribaar onhoudbaar is. Ze slaken kreten, die goed in de markt liggen, maar bij het
doorprikken daarvan, blijft er zelfs van die zg. sociologische specialisten niets over.

In de politieke arena, bij buiten-parlementairo acties wordt de houding
bepaald door Halb-gebildeten - zij voeren geen intelligentie-acties -.
Echte resultaten zijn slechts te bereiken door verheffing des volks.
Democratie geeft de gelegenheid tot ontwikkeling, waardoor de democratische ontwikkeling weer gestimuleerd wordt.
De kretologie op spandoeken appeleert aan de emotionele gevoelens van de
onderste lagen, maar niet op de verheffing.

PLANOLOGEN

Nelvaart is een relatief begrip, zov/el wat betreft de plaats van Nederland
in de rij van nationale staten, als ook binnen Nederland zelf: er zijn

grote groepen die nog niet in de welvaart delen. (Roel van Duyn ziet het
allemaal wat te romantisch, hij spreekt over de welvaartstaat, terv/ijl dit

voor grote delen van de bevolking van Amsterdam niet eens gerealiseerd is.)
Onnodige consumptie en onnodige produktie zijn niet iets wat de mensen geluk brengt.
De welvaart gaat gepaard met verlies aan andere dingen.
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Eigenlijk zou je moeten zeggen: dat nationale inkomen van ons, dat is
niet juist gev/eest, want wanncer je iets gedaan hebt waardoor je dat
inkomen hebt verhoogd, heb je iets anders gedaan waardoor dat inkomen
is verslechterd. En voor de dingen, die wij verslechterd hebben zou je
een soort reservefonds in het leven moeten roepen, om de gevolgen van wel-

vaartstijging te kunnen corrigeren. (Je zou dit reservefonds van het
nationale inkomen moeten aftrekken, waardoor het minder zou stijgen. Je zou
dan niet gerechtigd zijn om zoveel aan de mensen uit tc keren. Dan zou je
de lonen en salarissen naar een iets minder hoog peil moeten terugbrengen

ten behoove van dit welvaartsfonds.)
De welvaart gaat ten koste van dat welzijn.
Je moet eerst zorgen dat datgene wat je kapot maakt,

dat je dat eerst weer

herstelt om tot welzijn te komen (bijv. de rnilieuverontreiniging: de natuur
is naar een minder rijk geheel teruggebracht.
Een nadeel van de welvaart is dat de mens zich te weinig realiseert, hoe

gemakkelijk het in de huidigc tijd gaat, bijv. vergelekcn met vroeger of
met landen, dieniet zover zijn in hun economische opgang. Men stapt te

gemakkelijk over allerlei sociale problemen heen, men is minder offerbereid
en te verwend. Bij een zware terugslag zal men misschien weinig v/eerstand

kunnen opbrengen om die tegenslag te overwinnen (tegenslagen van de meest
verschillcnde aard, oorlogen, economische terugslag, etc.).

UONINGBOUW

In Europa zijn wij niet zo'n uitgesproken welvaartstaat, vergeleken met
andere landen wel. Als men welvaartstaat definieert als : "verzorging van
de wieg tot het graf", dan zit Nederland daar dichtbij. Niemand hoeft meer
tc creperen van de honger, niemand hoeft meer te sterven aan een geneesbare ziekte.

Er zijn gevaren van niet-economische aard aan de welvaart verbonden, deze

lopen van hartinfarkt tot luchtvervuiling. Wat betroft het milieubederf,

grotendeels veroorzaakt doordat 2/3 van de bevoIking op l/j5 van de oppervlaktc van Nederland leeft, merkt men op: dit is zonder meer stompzinnig !
Men maakt mij niet v/ijs, dat men dat niet met moderne middelen kan bestrijden,
Negatief is ook de v/ijze waarop men de welvaart verwerkt: het zijn sterke

benen die de weelde kunnen dragen - in letterlijke zin: de overvoeding en
in figuurlijke zin, de mentale verwerking van de welvaart. Maar ook wat be
treft de spreiding van de welvaart, die nu nog maar zeer gebrekkig is.
Maar anderzijds: het nivclleren van allerlei inlcomens en mogelijk lator ook

van de pensioenvoorzieningen zou in sommige gcvallen de prikkel kunnen v/egnemen tot het geven van eon bepaalde inzet per persoon.

DE MENS IN ZIJN MILIEU

Nederland is in een periode van relatieve vooruitgang: een groter per
centage van de bevolking kan aan de welvaart deelnemen, terwijl het
vroeger een beperkte groep v/as.
Als je de krisis hebt meegemaakt dan zou jc niet zo vrijmoedig op de
zg. welvaart mogen kankeren.
Net is natuurlijk treurig dat er nog steeds woningnood is, maar over
zoiets belangrijks als buikvulling v/ordt niet eens meer gesproken.
Er bestaat een nauv/e samenhang tussen v/elvaart en de industriSle produktiviteit; de v/egenaanleg en het opdelen van de paar gebiedjes aan natuur,
die wij nog hadden.
Van de prijs die wij moeten betalen voor de v/elvaart, weten wij niet of
het die prijs wel waard is, of het niet wat minder zou lamnen. Daar moeten
wij dan v/el snel aan beginnen.

Of wij zeggen: "wij moeten het offer aanvaarden - het kan niet anders als je op deze grond v/il vronen en werken, om landbouw en veeteelt op te

bedrijven, dan kan je niet meteen dit gebied als een natuurgebied beschouwen"
Dichtere bevolking, verdere industrialisering brengt onvermijdelijk met zich
mee dat er van de oorspronkelijke natuur v/einig overblijft en eerlijk gezegd: als biologen lamnen wij daar gev/eldig over klagen en jammeren, maar de
grote massa raakt dit nauv/elijks. Biologen vinden het jammer dat bepaalde
soorten uitsterven, maar de mensen die er met hun autootje op uitgaan, gaan

toch niet meer dan 20 of j50 meter het bos in - de aangelegde parken zoals
het Amsterdamse Bos is voor de doorsnee recreatiezoeker interessanter dan

echt natuurlijk bos.

Een ander negatief aspect is de luchtverontreiniging, die niet dodelijk is.
Waar veel mensen, maar ook diercn bij elkaar v/onen krijg je afvalstoffen,
natuurlijke afvalstoffen. En met de industrie krijg je nog extra afval
stoffen. Een heleboel dingen kunnen binnen de perken worden gehouden als
er maar wettelijke voorschriften zijn en de narigheid is dat we technisch
een heleboel lamnen - ook in staat zijn de milieuverontreiniging tegen te
gaan -, maar dat dat geld kost.

Men moet niet de industrie'en de schuld geven, want als die het v/ordt opgedragen dan zullen ze het ook wel doen, maar de consument - wij allemaal
betalen dan v/el iets meer voor het produkt - en dat zullen wij vermoedelijk v/el snol vergeten -, maar eigenlijk is het de overheid die bij de
verontreinigingskwestie, om begrijpelijke redenen, in gebreke blijft. De
overheid v/il graag de v/elvaart bevorderen en de industrialisatie stimuleren,
en bij een dergelijk stimuleren moet jo dan geen belemmerende maatregelen
gaan nemen.

Wij zijn heel terughoudend v/at betreft het nemen van beperkende maatregelen

(het kan veel beter, maar zo lang er geen voorschriften zijn zal niemand
spontaan beperkende maatregelen nernen).

Ilier komt nog bij dat wij in een versnipperd gedeelte van Europa leven (de
concurrentiepositie ten opzichte van Belgi'e of Duitsland).
Het is wel erg, maar het is nog steeds zo dat er maar weinig mensen dood
gaan aan de stank.

De mens is nu eenmaal in de natuur een biologische katastrofe en een enom
onkruid, v/at niet zo gauw ten gronde zal gaan.
Het welzijn speelt v/el een rol, maar wij gaan niet kapot aan de welvaart.

TELECOMMUNICATIE

In relatieve zin is er sprake van v/elvaart, maar 1/4 van de bevolking
heeft nog geen echte welvaart, de inkomensverdeling is nog steeds tamelijk ongelijk. Er zijn nog vele groepen, die op een te minimale basis

moeten leven (iK>p van de bejaarden moet leven van de A.O.W.) en bovendien zijn er nog vele dingen voor verbetering vatbaar, denlc bijv. maar
eens aan de woningbouw.
Dit alles wil niet zeggen dat men er niet beter aan toe is dan vroeger,
de voortdurende zorgen voor de eerste levensbehooften zijn verdwenen. Er
is tevens sprake van een grote verruiming van de gezichtskringen, door
reizen, door de T.V. enz.
Ondanks deze verbetering in de materiele v/elvaart is men niet zo gelukkig

als men had verwacht. Met de materi'dle welvaart is men er nog niet, daar
zijn meer dingen voor nodig. Heel veel van de onvrede die nu leeft zou wel
eens terug kunnen v/orden gevoerd op het feit dat men niet zo gelukkig
leeft als men gedacht had te v/orden met het groeien van de v/elvaart; men
gaat nu meer aan zijn waardigheid hechten, zoals bijv. duidelijk v/ordt

uit de eisen naar medezeggenschap, etc. Er bestaan nog een groot aantal
wensen met betrekking tot het welzijn, bijv. t.a.v. de milieu-verontreiniging.

Door de toegenomen v/elvaart begint men ook gemakkelijker te v/orden, men

voelt zich vrijer en men neemt het niet meer zo nauw Wat betreft stiptheid en plichten.

VERKEER EN VERVOER

In relatieve zin gesproken is Nederland ten dele tot de v/elvaartstaten te
rekenen.

Ten dele, omdat v/ij bij landen als Zwitserland en Zweden stukken achter
lopen. Vervolgens ook omdat er :
a. sprake is van een enorme overbevolking
b. sprake is van vele achtergebleven groepen
c. de mens zich niet meer voldoende kan ontplooien in zijn werk en even-

min daarvoor de gelegenheid krijgt in zijn vrije tijd.
Constateert men aan de ene leant dat Nederland vergeleken bij vroeger nog

nooit zo welvarend is geweest, anderzijds moet men een toenemende onvrede
constateren. Als de welvaart meer gespreid is, is men het zich niet bewust,
vindt men het meer vanzelfsprekend. In Nederland is nog teveel sprake van

een mentaliteit van "vandaag op-maken, wat er morgen gebeurt zien v/ij v/el".
Men valt te snel terug op "social securities". De Nederlander zou meer
moeten worden opgevoed in het leven met de v/elvaart; dit geldt bijv. sterk
t.a.v. de bezitsvorming.
Er zijn nog v/el meer negatieve dingen op te merken :
De slechte behuizing werkt een verpaupering in de hand. De slechte woon-

toestanden hebben zo lang kunnen bestaan, omdat de mens niet voldoende

zijn recht heeft durven op te eisen in de v/elvaart (dit geldt bijv. ook
t.a.v. de recreatie) en in het verleden te snel over zich heeft laten lopen.
Hoev/el in de laatste tijd zijn er tekenen die er op v/ijzen dat de mens meer
zelfbev/uster gaat v/orden, zich kritischer gaat opstellen tegenover verschillende zaken, die vroeger voor discussie taboe v/aren. Een gevolg hiervan is
dat er een toenemende verwijdering is tussen leiders en geleiden.

8.
TOERISME

Er is sprake van een enorme vooruitgang in het inkomen per hoofd van de
bevolking in constante prijzen, vergeleken met de eerste en tv/eede 25 jaar
van deze eeuw.

De toename van de bevolkingsgroei heeft een remmende werking op de toename
van de bevolking.

Een groot nadeel in de huidige v/elvaartstaat is de nivelleringstendens
met betrekking tot inlcomens. Door de excessieve inkornstenbelasting dreigt

het gevaar dat voor onze economie en cultuur belangrijke mensen v/orden
"weggejaagd" naar landen met een gunstiger belastingklimaat.
Een nadeel is verder dat door de expansie van de industrie en het verkeer
lucht- en waterverontreiniging zijn toegenomen.

Tevens is de ruimtelijke ordening nog niet ideaal, bijv. ten aanzien van
het militaire oefenterrein, v/at ten koste gaat van bosgebieden.
Negatieve aspecten :

a. de v/elvaart leidt tot verwenning. Wij kunnen ons maar heel moeilijk

bepaalde dingen ontzeggen en komen moeilijk tot een volledige arbeidsinzet. Wij v/orden steeds materialistischer en zijn steeds minder bereid
iets te doen voor een good doel.

b. de gezagsverhoudingen komen steeds raoeilijker te liggen. Met gezags-

probleem doet zich in gezinnen, in opleidingsinstituten en in de v/erkverhoudingen voor.

De jeugd zou zich tot meer beperkingen moeten opleggen; als gevolg
van de toegenomen v/elvaart is waarschijnlijk een provo-achtige situatie
ontstaan.

MAATSCI-IAPPELIJKE 0mm3<ELING

VJelvaart is uiteraard een relatief begrip. Vergeleken met andere landen,
met name in de derde v/ereld zijn wij een v/elvaartstaat, vergeleken met het

verleden is cijfermatig aan te tonen dat er sprake is van een v/elvaartsgroei.
Vergeleken met landen als Zweden liggen wij echter nog een stuk achter.
VJelvaart is ook relatief in die zin dat er nog veel achtergebleven groepen

zijn (bijv. bejaarden, studenten) die nauwelijks delen in die. welvaart: het
beginsel gelijke kansen voor iedereen is niet gerealiseerd.

Welvaart is bovendien relatief in die zin dat er nog grote inkomensverschillen

bestaan. Een verdeling van het nationale inkomen zal nodig zijn met name als
v/ij de verantv/oordelijkheid van de welvaartstaat in de wereldsamenleving
aanvaarden on dat betekent dat wij deel gaan krijgen aan een nieuwe wereldstrategie en een herverdeling van de arbeid, waardoor zulke verschijnselen
als de arbeidors uit Turkijn en Marokko, die hier heen komen, en daardoor
een leven hebben, dat v/ij niet graag zouden willen hebben, dat zulke ziekteverschijnselen van het economische bestel van de v/ereld zouden v/orden
gecureerd door een arbeidsverdeling met mondialc strategic op te zetten.

Maar de herverdeling en de omscholing die dat zal meebrengen heeft econo
mische gevolgen voor Noderlanders en dan is nodig: een herverdeling van de
inkomens. En in die zin is de welvaartstaat niet bij iedereen op die wijze,
dat hij zonder zorg kan leven.

9.

Er is dan ook bij sommige groepen een duidelijk gevocl van onbehagen.
Voor dit onbehagen v/orden uiteenlopende verklaringen gegeven. Enerzijds
zegt men: Men voelt dat er veranderingen mogelijk zijn - en dan v/il men

die veranderingen ook (denk bijv. aan onderwijs, bejaardenzorg). Het
vervelende is dat je maar 66n ding tegelijk kan doen. Maar in alle sectoren
zit men te gillen om veranderingen,
en het interdependente denken:. "als
je het een doet, kan het ander niet" dat bestaat helemaal niet, want men
denkt sectorsgewijs en dan krijg je een ontevredenheid.

De totaliteit v/ordt niet bewust gcmaakt, je kweekt dus geen mensen, die
een idee van de kcuzemogeli jkheden hebben en denken daarom dat het in
hun eigen sector moet gebeuren: de aspiratieniveaus in die sectoren
worden dan - door dit ontbreken van het totaalinzicht - te hoog. (Het kan
eigenlijk ook allemaal, maar het kan niet allemaal tegelijk. Net gaat dus
om het vaststellen van de prioriteiten - en de mensen verdommen het om nog
meer dan 27 miljard belasting te betalen. Het probleem is: hoe lamnen v/ij

uit die beperkte stijging (5$ van 27 miljard) zoveel mogelijk aan al
wensen tegemoet komen ?)

die

De gevoelens van onbehagen hangen samen met de onvrede over de parlcmentaire democratie, de onmogelijkheid om op lange termijn te plannen. Er zijn
v/cl urgentiebepalingen, maar daarbij v/orden economische factoren belangrijkcr
geacht dan sociale en psychologische factoren. De belangrijkste beslissingen

v/orden dan ook niet in het parlement genomen, maar in colleges (zoals bijv.

de SER) waar primair economisch v/ordt gedacht.
Het v/elvaartsmodel spruit voort uit een niet-expliciet gemaakte ideologic

("A scheme is not a vision") en men v/ordt verondersteld volgens deze niet
ge'dxpliciteerde ideologic te functioneren. Groepen die niet beantwoorden
aan dit welvaartsmodel vallen tussen de v/al en het schip. Zij v/orden bekeken

met ogen van "dan hoor je in deze maatschappij niet thuis". Er bestaat dan
ook geen behoefte deze groepen in de maatschappij te integreren. De "under
ground" -groepen vertonen een ander gedragspatroon dan dat v/ij vragen van
mensen die in deze welvaartstaat functioneren.

Natuurlijk is het gemakkelijk om te praten over welvaart die slap maakt
etc., maar dan lijkt het of het middel v/elvaart dat doet en daar hoeft men

niet van overtuigd te zijn.
V/at natuurlijk verslappend v/erkt is dat je geen participatie hebt aan het
sturen van de technologie en van de v/elvaart: aan de 200 van Mortens kan
je niets doen en dat is een reden om te verslappen, cynisch te v/orden en
maar voor je zelf te gaan zorgen.

Doordat v/ij onvoldoende sturen aan de dingen die komen, krijg je dingen
als luchtvervuiling, milieuverontreiniging, de erosie van de stedelijke
leefruimte, omdat
uiteindelijk het geld niet beschikbaar v/ordt gesteld
of de bestuurlijke organen niet op tijd v/orden geschapen om die ontwikkeling
een menselijke kant te geven.

De organen die moeten sturen, het geheel moeten overzien zijn er bf nog niet,
6f komen te laat, 6f beschikken over een te gering budget om datgene te doen,
v/at ze eigenlijk zouden moeten doen.

Wij moeten in deze periode van snelle ontwikkeling ons herzien in de bestuursorganen en in de participatie van de burgers en van de deskundigen:
V/ij moeten de sociale instrumenten scheppen om de ontwikkeling menselijk te
makcn en als je die instrumentcn te laat schept dan ben je voortdurend bczig
met de wonden te verzorgen en de schade op te meten, maar dan ben je niet
voor de tijd en de snelle ontwikkeling van de technologie uit - daar zit de
opgave, daar komt het welzijn in het gedrang door de v/elvaart -.

10.
ONDERWIJS

In relatieve en materiSle zin ja, en v/el in die zin dat de oude-

klassetegenstcllingen tussen proletariaat en kapitalisten niet meer zo
opgaat. Uiterlijk vertoont Nederland alle tekenen van een welvaart

staat, er liggen ook geen lieden meer in de goot, enz. Maar je kan pas
van v/elvaart sprekcn als de laatste persoon van een volk ook een zekere
v/elvaart heeft. En in dit opzicht is zeker nog geen algemene v/elvaart in
Nederland. Weliswaar hebben grotere groepen dan vroeger deel aan de

welvaart, die echter niet als het proletariaat gekenmerkt mag worden omdat
het een vrij heterogeen gezelschap is: bejaarden, gohandicapten, v/eduv/en,
sommige groepen jongeren, arbeiders die niet goed plaatsbaar zijn. Het is

dan misschien ook beter te spreken van een proletarische achterhoede, die
achterblijft, niet omdat dat hun schuld is, maar v/el hun lot, omdat ze oud,
invalide, minder intelligent zijn. Door de hctcrogeniteit van deze "prole
tarische achterhoede " is van deze groep als pressiegroep maar weinig te
verwachten.

Het is de vraag of de materi'ele v/elvaart zoals deze nu bestaat, gehandhaafd
zal kunnen blijvon. Dit zal van de ontwikkelingen op de betalingsbalans
afhangen. Hierbij doet zich de vraag voor of de Nederlanders voldoende gemotiveerd zijn te komen tot een behoordelijke arbeidsprestatie. Er moet
worden geconstateerd, dat de arbeidsprestaties dalen, omdat de spirit ontbreekt.

Natuurlijk zijn cr meer scliaduwkanten van de v/elvaart te noemen: de heb-

zucht en de jaloezie die er altijd is geweest, die krijgt nu een kans: men
moet hebben v/at de buurvrouw ook heeft. Net is echter pure romantiek te
menen dat armoede goed is: dat je daar beschciden en nederig van v/ordt en
dankbaar met een halve aardappel. V/ij moeten dankbaar zijn dat het zover
gekomen is, dat v/ij ons allemaal meer dingen kunnen veroorloven, dat het
hele leven een grotere mate van verzorging heeft gekregen. De hele v/elvaartsontwikkeling heeft echter de vragen over het welzijn meer accuut
gemaakt: in sociaal-economisch opzicht gaat de ontwikkeling voorop en dit
roept zekere andere ontwikkelingen op, waardoor in de laatste tijd - met
name van de zijde van de jongeren - de vraag naar het welzijn steeds indringender v/ordt gesteld.
Overigens v/orden er nogal eens tv/ijfels geuit aan de bereidheid van een
groot deel van het Nederlandse volk zich in te spannen voor de meer
geestelijkc kanten van de welvaartsontwikkeling, v/ant er v/ordt gesteld: in
geestelijk opzicht zijn wij minimumlijders. De Nederlander heeft geen
bclangstelling voor geestelijkc zaken, kijkt alleen maar naar voetbal en

naar zijn loonzakje. Er zou sprake zijn van een zekere veruiterlijking en
verlies aan innerlijke beleving, een verlies van het persoonlijk iets tot
de ander te zeggen hebben.

11.
KUNST EN CULTUTTt

Als 99^ van de bevolking geen armocde lijdt dan is dat een welvaart
staat - en in die zin is Nederland een welvaartstaat (en de V.S. niet).
Of het allemaal zo leuk gaat is een tv/eede.

In de allereerste plaats zijn er een aantal groepen die achtergobleven
zijn in de race naar meer materi'ele voordelen, er is nog sprake van een
enormc v/oningnood.

Dit kan zijn veroorzaakt doordat op een aantal terreinen het beleid
onvoldoende is mcegcgroeid, vooral v/at betreft de bcvolkingspolitiek,
die tot nu toe v/ordt beheerst door volstrekt middeleeuwse opvattingon.
Meer principieel gesteld v/ordt dit veroorzaakt doordat er in Nederland

nog steeds sprake is van klassetegenstcllingen. Zolang er nog grote verschillen in het inkomen zijn bestaat er geen welvaart in objectieve zin.
De lagere bcvolkingsgroepen hebben in principigle zin nog niet de mogelijkheid om bepaalde maatschappelijke behoeften of indivlduele behoeften
tot hun rccht te laten komen. Men is als arboider, als consument, de minder
gcwaardeerde factor: er bestaat geen werkelijkc vrijheid voor hen.
Een groot deel van het onbehagen v/ordt veroorzaakt door een hogere graad
van zelfbowustzijn bij grotere groepen van de bevolking die zich evolueren,
bijv. bij de arbeiders.
En merkvzaardigerwi js is de v/elvaart hiervan de oorzaak. Welvaart is een

voorwaarde voor de ontwikkeling van de graad van zelfbewustzijn.
Zo geleidelijk aan zal men misschicn tot het idee komen: "V/elvaart is niet

alles, er komt nog meer kijken .'" Want het economisch-technische is moordend
voor het v/elzijn: de slechte woningen versterken de effecten die er al zijn,
terv/ijl goede woningen deze effecten zouden kunnen tegenwerken.
Bij al onze v/elvaart veronachtzamen v/ij het v/elzijn van de mens. Wij hebben
v/el het apparaat maar niet de culturele vulling, want in een welzijnsstaat
v/ordt rekening gehouden met wat voor de mensen essentieel nodig is om psychisch

uit de verdrukking te raken. - En er is nogal eens sprake van enorme psychische
spanningen. Er mankeert nogal v/at aan het v/elzijn en dit hangt samon mot de
normen waaraan de mensen getoetst v/orden - als wij het onderv/ijs nemen dan

schieten v/ij zv/aar tekort. Net onderv/ijs heeft nu te maken met de v/erkelijke
ontwikkelingen van de mens; in de huidige situatie gaat men volledig voorbij
aan de creatievo behoeften van de mens.

Voor sommigen is de v/elvaart in een bepaald ander opzicht niet zo gelukkig:
Je moet alles zelf doen, het gaat moeizamer: er is geen service meer - de
boodschappen worden niet meer thuis bezorgd -, de welvaartstaat v/erkt een
enorme oppervlakkigheid in de hand, vermoedelijk veroorzaakt door een
geestelijke onzekerheid, waardoor een verward en geen zuiver, zindelijk
denken kan ontstaan.

12.

GEESTELIJICE- EN LICIIAfELUKE VOUCSGEZONDNBID

Relatief gezien: "ja". Vergeleken met de ontv/iIdeelingslanden v/el, ver
geleken met een land als Zv/cden liggen v/ij nog een stuk achter. Nederland
kent geen armoede meer on in consumptief opzicht lamnen wij ons wel het
een en andor permittcren. Er zijn uitzonderingen zoals chronisch schizofrenon, maar dat blijven uitzonderingen.
Voor bepaalde kringen is er misschien v/elvaart, maar er zijn groepen
mensen voor v/ie het verdomd hard werken is en dat zijn did groepen mensen,
die de maatschappij dragon.

Er is echter nog veel v/oiiingnood, armoc en gobrek aan ontwikkelingskanson.
Er zijn eveneens nog andere rostricties: niet iedereen is lid van een

ziekenfonds (een oplossing hiervoor zou zijn een algemene volksverzekering
voor het ziekenfondsv/ezen).
Er zijn overigens een aantal negatievc facetten aan de v/elvaartsgroei:

deze liggen voornamelijk op het gebied van de ecologie, do milieuhygi'ene.
Dit is nog geen overheersend probloem, maar kan het v/el v/orden in de toe

komst: "Ik zie nog niemand gestikt door koolmonoxyde op de weg liggen". Net
probloem is dat men de v/elvaart niet over een bepaald nuttig maximum moet
v/illen tillon door het hele milieu zo in de technologie to trekken, dat het
milieu de fabrick wordt in plaats van leefmilieu.
Overigens is er een andere facet aan de milieuhygib'ne: De verontreiniging
van ons milieu heeft niet alleen fysieke nadelen, maar ook psychische. En
hiervoor geldt dat aanslag, vu.il en stank op de gcsteldheid van de mens
maar moeilijk aantoonbaar is.

Gelukkig komt men - en dat geldt met name voor de jeugd - tot het inzicht
dat v/ij er met v/elvaart loutor in materi'ele zin er nog niet zijn, dat er
nog veel ontbreekt aan het welzijn.
De vraag is echter of de mens wel zo'n behoefte heeft aan het hoge, verhevene ideaal: optimale ontplooiSngsmogelijkheden voor iedereen, en of het
zich richten op het materi'dle uitsluitend negatief moet v/orden beoordeeld.
Aan de ene kant kan men zeggen dat de ontwikkelingen hebben veroorzaakt
dat de mensen v/at minder vrijheid hebben gekregen om zich te uiten omdat
men te veel gebonden is door de normen en wetmatigheden van de maatschappij,
maar anderzijds is door de ontwikkeling van de v/elvaart het individu tot
de ontdekking gekomen, dat hij veel van zijn verantwoordelijkhcden kan overdragen aan de overheid met name, die dan ook overal voor verantv/oordelijk
kan v/orden gesteld. De verantwoordelijkheid van de overheid moot echter niet
ten koste gaan van die van het individu.
Voor een optimaal functioneren van een individu is nl. een spanningsveld

nodig tussen ideaal on de beroikbaarheid. Net ideaal moet in principe bereikbaar zijn en een van de grootste humane functiecapaciteiten van het menselijk ik is het kunnen uitstellen van bepaalde bevrcdigingen.

Deze functie mag niet verloren gaan door alles maar metcen te bevredigen. De
mensen zoeken vandaag weer allerlei dingen om voor te vecliten, zoeken naar
een zinvol docl. Hot grote probleem voor de naaste toekomst is: v/at is per
mens, per groep de optimale inspanning en de optimale ontspanning die bctracht moet v/orden.

Er moet v/orden gestreefd naar een goede emotionele ontwikkeling van de mens
v/ant een groot probloem is dat doze maatschappij te weinig mogclijkheden
biedtvoor een cffici'cntc agressie-rogulatic.
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In economisch opzicht is er sprake van een relatieve welvaart. Men heeft

de kans gekregen zich op andere dingen dan alleen de primaire levensbehoeften te richten. Madelig is dat het idee van de "zegen van de arbeid"
verloren dreigt te gaan en daar zit een groot gcvaar in, orndat de arbeid
v/ordt verricht vanuit een mentaliteit or zo snel mogelijk af te zijn.
De welvaart heeft nog een ander negatiof aspect wat betreft de voeding van
de mens. De v/erkende mens is zittende mens gev/orden en verbrandt te v/einig
calorieSn.

De snackbars zijn afgrijselijk, want ze leveren alleen maar energie in de
vormen van repen - die bovendien de eetlust niet bederven -, bamiballen en
kroketten. Goede snacks moeten naast calorie*en ook eiwitten en andere
voedingstoffen bevatten.
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Vraas

In hoeverre denkt u dat - in het algemeen gesproken - de mensen in
Nederland gelukkig zijn of ongelukkig ?

ECONCHEN

Uit een gehouden enquete blijkt dat 1% van de Nederlandse bevolking zegt
dat ze tevreden zijn en dat zal wel aardig kloppen.

Voor zover mogelijk met onze presbyteriaanse geestesgesteldheid leven wij
gelukkiger dan in 1920. "Wij" geldt dan vnl. voor de oudere generatie,
omdat die het vergelijkenmet vroeger; de jongere generatie legt meer de
nadruk op de tekortkomingen, omdat men niet meer kan vergelijken met een
pericde, dat er nog meer tekortkomingen waren. Naarmate de jongere
generatie opschuift zal het onbehagen v;el eens kunnen toenemen.

VAKBONDEN

De mensen hebben het redelijk goed, ze hebben meer speelruimte gekregen en
zijn van wat zorgen bevrijd. Vooral in de wat kleinere kring (bijv. gezin,

familie) is er sprake van een bepaalde mate van geluk, maar in het algemeen
zijn de mensen weinig blij en dankbaar voor wat ze hebben, ze zijn ontevreden over wat ze niet hebben: het gevoel niet in die mate van de welvaart
te profiteren, omdat de buurman meer heeft. Kortom: er is sprake van een
toename van de afgunst en de habzucht.

Het is een gelukkig verschijnsel dat er krachten in de maatschappij komen,
die afstand nemen van die hebzucht en die bijv. een arbeidsbeurs voor

jongeren oprichten, waarbij je niet de voile 8,5 uur hoeft vol te maken:
V/erken is niet het hoogste geluk van de mens !

WERKGEVERS

Het is nuttig om een onderscheid te maken tussen de kleinere verbanden,

waarin het individu leeft (gezin, familie, enz.) en waarin het individu
relatief gelukkig is, en de grotere maatschappelijke verbanden. Naarrnate
de cirkel om het individu groter wordt voelt men zich onbehagelijker - en
naarmate de problemen van de grotere verbanden - via de media - tot de
mensen komen, hebben ze ook meer de neiging om zich juist in die kleine
kring behagelijk te voelen: het gevoel dat het grotere geheel niet deugt.
Het merendeel van de mensen onttrekt zich aan problemen als milieuverontreiniging, oorlogen, atoomdreiging, etc. Ze zijn er niet 7 dagen in
de week mee bezig en in die zin zijn ze niet ongelukkig en dikwijls sust

men dan zijn geweten door te zeggen: "het valt allemaal wel mee, Nederland
is zo gek nog niet". Er zijn wel kleine groepjes recalcitranten en daar
moet je ook aandacht aan besteden - het is trouwens goed als tegenwicht:

"Zit nou niet zo zelfgenoegzaam te wezen, het is allemaal zo goed niet !"
En men zou Nederland een gelukkig land kunnen noemen, omdat het je toestaat
gelukkig te zijn met je geluk bf gelukkig te zijn in je ontevredenheid: het
je niet schikken in bepaalde toestanden en daarin verbeteringen te willen
brengen.

15.

Hetgeen niet wil zeggen dat iedereen in Nederland nou zo verschrikkelijk
gelukkig is, vooral als je onder geluk verstaat: een toestand van constante

tevredenheid. De mensen kunnen gelukkiger zijn, er is veel jaloezie, hebzucht en na-ijver.

De welvaart draagt in die zin ook niet bij tot meer geluk, omdat je buurman altijd iets meer heeft dan jij en dat is een van de redenen om dood-

ongelukkig te zijn: de relativiteit van de welvaart wekt wrevel en conflicten

(vroeger was dat anders: toen was een aantal dingen gewoonweg niet bereikbaar, zodat daarover ook geen problemen ontstonden).
Een heel duidelijke mening over het gelukkig zijn van de Nederlanders is de

volgende: Nederlanders vormen geen gelukkig volk, ze zijn jaloers, betweterig,

beleefd

"de ondernemers zeggen Kloos hoe ie 't moet doen en Kloos zegt de

ondernemers hoe ze het moeten doen".

Wij zijn te bekakt, wij zetten ons te veel op de rechterstoel.
Onverdraagzaamheid tegenover de ondernemer in alle media, een soort discriminatie als van de Joden destijds: een volksvermaak. Vermogen hebben is
vies.

Luiheid, ondeskundigheid van de arbeider is hemelschreiend, men staat wel

kritisch tegenover anderen, maar niet tegenover zichzelf. Er is sprake van
jaloezie, een volkskarakter wat niet erg aanspreekt.
Door de houding van de vakbeweging en het gezeurpiet over milieuverontreiniging gaan veel buitenlanders, maar ook Nederlandse ondernemers het
buiten Nederland zoeken. De Nederlander is jaloers en lui.

PLANOLOGEN

Het hebben van meer vrije tijd, van meer financiSle mogelijkheden biedt
de mogelijkheid tot het hebben van meer geluk. Men heeft ook meer gelegenheid gekregen tot het vrij beslissen op allerlei gebied en alles wat bijdraagt tot meer vrijheid van het individu draagt bij tot zijn geluk.
Misschien zijn de mensen gelukkiger dan vroeger, zonder daarbij echter te

durven zeggen dat men h£t geluk gevonden heeft.
In de toekomst zal er misschien een elitegroep zijn die hard werkt en het
geluk zal vinden in dat werk, terwijl er een hele grote groep zal zijn, die
heel weinig zal werken en misschien een gegarandeerd salaris zelfs zonder

werk zal krijgen - dat betreft dan een periode van 30-40 jaar. Men kan
brood en spelen krijgen, alleen zal je deze mensen moeten opleiden tot een
verantwoord gebruik van deze vrije tijd.

16.
WONINGBOUW

In materiaal
hebben. Maar
tevredenheid
gelukkig dan

opzicht zouden de mensen in Nederland het gelukkig moeten
het is de vraag of de materi<*le voorspoed wel geluk en
brengt. Het tegendeel is eerder waar, men is veel minder
vroeger. Men let t6 veel op wat de ander heeft: "the other*s

grass is always greener". Men spreekt altijd over "zij" (moeten ons, zij
moesten eens meer ....*"etc.)> men spreekt nooit over "wij", behalve dan
in die zin dat "wij" tekort krijgen van de welvaartskoek.
De mensen maken in het algemeen een weinig gelukkige indruk, met name in
de grote stedelijke agglomeraties. In de grote stad is de mens wat ontworteld, weinig tevreden, agressief en minder geraoedelijk; op het platteland ziet men deze verschijnselen veel minder. De stad heeft een wat
onbarmhartig karakter gekregen, de steden zijn versteend, waarin de mensen
zich ongelukkig voelen, want een gevoelig denkend mens kan daarin nauwelijks leven. Hetgeen niet wil zeggen dat er geen menselijke schaal van
leven mogelijk zou moeten zijn in de stad.
Wij bevinden ons volop in een kentering, nl. in een proces van de verwerking van de welvaart. Wanneer men de welvaart wat meer verwerkt heeft,
zal men naar een minder gespannen, een minder agressief levende bevolking
kunnen komen. Dit zal echter vermoedelijk niet langs wegen van geleidelijkheid gaan: dit proces heeft een duidelijk revolutionair karakter.
De revolutionaire stromingen van nu vloeien voort uit de overtuiging dat de
stad niet meer bewoonbaar is, een leefwereld met de ordening van een
exercitie-terrein.

DE MENS IN ZIJN MILIEU

Als men kan vergelijken met vroeger (de crisis) dan kan de relatieve wel
vaart tot een bepaald gevoel van tevredenheid leiden (je hebt meer gelegenheid je blikveld te verruimen, je hebt meer tijd om je liefhebberijen te

bedrijven). Diegenen die een dergelijke vergelijking niet kunnen maken,
die meten alleen nun onlusten af aan de toestand nu omdat ze niets anders

gekend hebben. Soms heb je de indruk dat het in andere gebieden waar het
minder vol is, waar de wegen niet zo vol zijn, dat zelfs geen veldmuis het
zou volhouden, gelukzaliger is. Het is de vraag of het een faire indruk
is - als je in de Surinaamse binnenlanden kiespijn krijgt, dan ben je nog
niet klaar maar door middel van lezen en schrijven, door de westerse
economie zal je ze niet gelukkiger maken.

17.
TEHSCOMMUNICATIE

In het buitenland zegt 2/3 zich meer gelukkig dan ongelukkig te voelen.
Dat zal voor Nederland wel hetzelfde zijn.

Maar je mag niet verwachten dat hij zo erg gelukkig is.
Onze maatschappij is onbehartiger, onvriendelijker geworden. Men is

onvriendelijk tegenover elkaar (de vakverenigingen verlaten het cobperatiemodel en gaan over naar het conflictmodel). Men is meer op zijn
eigen standje uit en op zijn eigen persoonlijke voordeel belust: het
algemene belang speelt een veel geringere rol, en uit dat oogpunt bekeken
is Nederland geen gelukkig volk.
Er is weliswaar het besef - althans bij de ouderc generatie - dat het
beter gaat dan vroeger - althans in materieel opzicht - en daar destilleert

men een zekere mate van geluk uit, ondanks dat heeft het niet gebracht wat
men er van heeft verwacht; maar de nieuwere generaties hebben daar al geen
boodschap meer aan, stellen andere eisen aan dat geluk - ze aanvaarden
alles als normaal, als een verworvenheid. Je kunt je dan ook afvragen of
de oudere mensen gelukkiger zijn dan de jongeren, die zich afvragen: "waar
dient het allemaal voor ?"

Men wordt nooit helemaal gelukkig, zolang men blijft tobben met vragen,
die de uiteindelijke waarde betreffen, blijft tobben met je eigen tekort
komingen. En in dit verband gaat men het vaste waardenstelsel, het normenpatroon missen, waardoor men geen houvast meer heeft, de gemakkelijke
wandelstok gaat missen. Dit heeft ten gevolge dat men steun bij anderen

gaat zoeken ("the other directedness"), wat resulteert in een trend naar
conformisme.

VERKEER EN VERVOER

Men is maar zeer gedeeltelijk gelukkig (Tri-mbos: 25^ van de mensen is
psychisch gestoord); de neiging tot carriere willen maken, alcoholisme en
de vaak heftige reacties op vrijheidsverschijnselen onder de jeugd

(jaloezie I) duiden niet op geluk.
Men is relatief gelukkiger met de situatie dan 10 jaar geleden, omdat men

meer mogelijkheden heeft gekregen. Men zou daarbij moeten uitroepen "llelaas
wel", want wij hebben nog veel veranderingen voor de boeg en daar zeer veel
mensen zich gelukkig voelen met datgene wat ze hebben, werken ze niet aan
de vernieuwing, waardoor zij uiteindelijk de gelegenheid krijgen gelukkiger

te zijn. (Men is in het algemeen gezapig en tevreden en werkt daardoor vertragend op de vernieuwingen die noodzakelijk zijn.)

TOERISME

De mensen in Nederland zijn niet gelukkiger of ongelukkiger dan in de rest
van West-Europa. Men is misschien wel gelukkiger dan 50 jaar geleden. Toen
was er een druk van allerlei economische moeilijkheden.
Wij mogen in Nederland ook gelukkig zijn met ons democratische bestel: er
is een grote mate van persoonlijke vrijheid.

18*
MAATSCIIAPPELIJKE ONTWIICKELING

Het merendeel van de mensen dat zich gelukkig noemt, zal dat - althans voor
zichzelf - dan ook wel zijn.

Er bestaat een grote groep mensen die zich in uiterlijk gedrag manifesteren
door een zekere tevreden houding.
Misschien is het nuttig om hier een onderscheid te maken tussen de kleine

kring - de primaire groepen -, waarin men relatief tevreden is (door de
toegenomen materiSle voorzieningen) en de grotere kring - de secundaire
groepen -, waar men minder tevreden is, omdat men ziet dat er meer mogelijk
heden zijn, de mate van tevreden zijn hangt samen met de niet vervulde

aspiraties. Een belangrijk facet hiervan is dat men het onbevredigende
gevoel heeft dat men geen wezenlijke rol speelt in de totale ontwikkeling
van de mensheid.

ONDEKWIJS

"De Nederlander is een koe in de wei, als hij alles op tijd krijgt, is hij
gelukkig, maar verder ziet hij niks." De gedachte die hier achter zit
komt eveneens tot uitdrukking in de uitspraak: "Ik vrees dat men over het
algemeen gelukkig is". Men berust in het welzijn in materi'ele zin. Het
aangeboden subjectieve geluksbeeld lusten de jongeren niet en die ageren
dan ook tegen dit ideaal - hetgeen niet wil zeggen dat de jeugd zo onge
lukkig zou zijn; omdat zij middelen hebben om hun onbehagen tot uitdrukking
te brengen, in tegenstelling tot de voorgaande generatie en ze zijn daar
gelukkig mee, vooral als je geluk vertaalt met: een gevoel van zelfverwezenli jking.

Een groot aantal mensen, wellicht zo'n 60-70$, zal zeggen dat ze gelukkig
zijn en het is de vraag of v/ij daar zo gelukkig mee moeten zijn.
Dit redelijke geluk ontstaat door :
a. een zekere mate van materieel welzijn

b. een sociaal beveiligd zijn.
Als men daarbij blijft staan, is er sprake van een verschraling van het
mensbeeld. Men dient zich daarnaast ook te kunnen ontplooien. Als de

behoefte samenvalt met de bevrediging
aantrekkelijk. Maar misschien zijn de
gelukkig. Meer bewustzijn leidt bijna
mate men minder bewustzijn heeft, zal

van deze behoefte dan is dat niet
minder bewuste mensen wel het meest
altijd tot ook meer leed, dus naar
men misschien ook meer gelukkig zijn.

KUNST EN CULTUUR

De gemiddelde Nederlander is zich niet bewust van de rol die hij in zijn
maatschappij vervult. Hij komt dan ook niet toe aan de vraag of hij of
andere mensen wel zo gelukkig zijn.

De uitspraak: "Ik denk dat de mensen ongelukkiger zijn dan zij zelf denken"
is in dit verband dan ook niet zo vreemd: de meerderheid - de optimisten -

zijn gelukkig maar zouden zich ongelukkig moeten voelen.
In deze maatschappij vindt nl. een ontzettende gevaarlijke aanpassing aan
volslagen abnormale situaties en uitgangspunten plaats - vooral het absurde
theater heeft hierop gewezen.

19.

Mensen die optimaal aangepast zijn, voelen zich ontzettend geslaagd en

weten precies dat de anderen "abnormaal" zijn, "niet geslaagd zijn".
Een aantal van deze "storingen" moet men echter niet beschouwen als

"abnormaal" maar als een logische uiting van protest, als een logische
reactie op een abnormale situatie. Zo zou een psychiater niet ervan moeten

uitgaan dat hij zelf zo "goed" is en de patient "gek", maar bij de behandeling ervan uitgaan dat zij boiden produkt zijn van dezelfde situatie.
Er is sprake van een groot, meestal onderhuids onbehagen dat maatschappelijke oorzaken heeft, maar dat men niet gemakkelijk kan plaatsen.
In het verlengde hiervan ligt het feit dat indien de mensen zich minder
gelukkig voelen,dat dat dan wordt veroorzaakt doordat men zich niet vrij
voelt, de maatschappij als een knellende band voelt.
Een mogelijke oplossing ? Deze is moeilijk te geven, maar misschien zullen
de mensen gelukkiger voelen als ze ontdekken dat er mensen zijn met wie je
kan communiceren, als ze ontdekken dat ieder mens zijn eigen waarheid

heeft - denk hierbij aan de begrippen "normaal" en "abnormaal" - een waar
heid die hij graag met jou wil delen.

GEESTELIJKE- EN LICHAMELIJICE VOLICSGEZONDHEID

Inderdaad: een dwaze vraag I
Hetgeen niet wegneemt dat in het algemeen de mensen in Nederland op een
onbevooroordeelde waarnemer een ongelukkige indruk zouden maken :
- men lacht te v/einig, men zingt zo weinig -. Wij leven sterk onder de
nawerking van de tj^pisch vroeg-burgerlijke kapitalistische moraal, die
ons allerlei deugden predikte, zoals deugdzaamheid, terughoudendheid, enz.
Er is sprake van een emotioncle geremdheid. Hieruit mag men evenwel niet
zonder meer concluderen dat de mensen zich bewust ongelukkig voelen.
Weliswaar betekent het wegnemen van armoede wel het wegnemen van een bron

van ongeluk, maar dat betekent nog niet dat je een bron van geluk schept.
Misschien zou je dan ook moeten zeggen dat de mens in staat is zich ge
lukkiger te voelen dan ze op dit moment zijn. Net geluk is met andere
woorden getemperd. Er zijn ook maar weinig mensen die je vertellen dat ze

zo gelukkig zijn. Dit wordt veroorzaakt door a) deficienties in de arbeidssfeer en b) zeer grote deficienties in de prive-sector van het bestaan,
waarvoor een geslaagde humane interactie nodig is.

Hierbij rijst uiteraard de vraag of die mensen, die klagers en neurotici
wel zo ongelukkig zijn. Ze kunnen het nog zo moeilijk hebben en de indruk
vestigen doodongelukkig te zijn, maar als je ze reSle en goed haalbare
methoden aan de hand doet om daar een eind aan te maken, dan zie je dat ze

dat niet doen en dat ze het ongelukkig zijn veel leuker vinden dan het
gelukkig zijn.

20.
VOEDIiTG

Op deze vraag is niet zonder meer een eenduidig antwoord te geven. Er
komt gelukkig meer aandacht voor het welzijn, met name voor de zijde van
de jeugd en terecht want "wij hebben er ook geen donder van gernaakt".
De jeugd en de grote massa van de arbeidendcn heeft geen gelegenheid gchad
zich positief met het welzijn te bemoeien, omdat men geen geld had,en
bovendien wilde men niet de kans lopen, dat wanneer men zich met deze dingen
bemoeide, werkloos te worden of er te worden uitgeschopt onder het motto:

"bemoei je met je eigen zaken".
De welvaart is anderzijds een onuitputtelijke bron van verlangens, die
nooit bevredigd kunnen worden. Hen wil steeds meer en is nooit tevreden met
wat men heeft. Het ageren van de jeugd tegen het materialisme moct daarom
worden toegejuicht. Er zou alleen meer begrip en meer strcven naar samenwerking tussen de verschillende generaties moeten komen.

________
Vraag
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Nu een erg lastige vraag: Wat is volgens u een gelukkig mens ?

ECONOUEI-T

Een gelukkig mens is iernand die in harmonic met zichzelf en zijn omgeving
is, zich als mens in de samenloving, in zijn gezin, in zijn huwelijk kan
ontwikkelen en het gevoel heeft dat dat dan ook inderdaad gebeurt, die
dus een evenwicht heeft weten te vinden tussen concreet gevoelde ver-

langens - in materiele en niet-materiele zin -, welke asymtoties te vervullen moeten zijn, daar er anders onvrede en verveling op zal gaan treden,

VAKBONDEN

Een gelukkig mens is een mens, die zich prettig voelt met datgene wat hij
heeft, het gevoel heeft op zijn plaats te zijn, zich te kunnen ontplooien
en bezig te zijn volgens de bcstemming die hij gelooft te hebben en op
grond daarvan zich ook weet in te zetten voor andere mensen. Een mens die

in dergelijke omstandigheden verkeert zal zich dan ook zodanig voelen dat
hij niet met anderen zou uillen ruilen.

l.'ERKOEVERS

Het is moeilijk geluk te omschrijven, die (meestal kortstondige) stemming,
die meer met hevig belcven, zuiver aanvoelen, vollcdige bezinning, avontuur,
po'ezie en zulkc niet-meetbare dingen te maken heeft dan met nationaal
inkomen, bezitsspreiding of politieke constellatie, maar over het algemeen
is men er het er wel over oens, dat er een aantal elementen zijn, die in
het geluk een rol spelen. Een gelukkig mens zou dan zijn: iernand die probeert in harmonie met zijn omgeving, met zijn werk, met zijn gezin te
leven en daarin ook bepaalde idealen heeft, waarvoor hij zich inzet; het
gevoel heeft dat hij zich volledig waar kan maken, zich volledig kan
ontplooien, maar met een begrip van zijn eigen tekortkomingen en vanuit
dat gevoel vrede heeft met de tocstand waarin hij zich bevindt, vrede ook
met zichzelf ondanks zichzelf, iernand is die zich binnen zijn leefmilieu,
zijn leefklimaat - en daarmee wordt hot grotere geheel bedoold - volkomen

op zijn gemak voelt en zich met dat geheel kan "abfinden".
Het gelukkigst zijn dan ook debielen, want het geheel om hen heen is maar
beperkt. Hierbij moet men bedenken dat er geen sprake is van volkomen
"normale" en volkomen "gekke" mensen, wij zitten er allemaal in een opgaande lijn tussen in. De "normaliteit" is vnl. het gevolg van de omgeving,
de invloed van de ouders op het karakter en de capaciteit van de kindercn
om gelukkig te zijn.

22,
PLANOLOGEM

Ket is een moeilijk omschrijfbaar begrip.
Een poging daartoe: Een gelukkig mens is iemand, die vindt dat hij
ervan gemaakt heeft wat er van te maken viel, niet al te zeer afgestemd
is en een zeker evenwicht gevonden heeft en voldoende vrijheid heeft
om zijn gang te gaan.

WONINGBOUW

Men kan zeggen: "een gelukkig mens is iemand die niet ongelukkig is", maar
dit verschaft niet veel inzicht in de elementen, die een rol spclen bij het
zich gelukkig voelen.
Een gelukkig mens is iemand die een redelijke mate van materi'ele welvaart
heeft, over een goede gezondheid beschikt, plezier heeft in zijn gezin,
zijn werk, zijn vrienden, etc.. een mens ook die zich vertrouwd voelt in
zijn omgeving - waaronder dient te worden verstaan: alles wat buiten je

zelf is, alles wat je niet zelf bent, dus inclusief de andere mensen, de
dode en de levende natuur, de omstandigheden.
Tussen de mens en zijn omgeving moet een harmonieus evenwicht bestaan.

DE MENS IN ZIJN MILIEU

Misschien is het allemaal een kwcstie van interne secretie, of de klieren

wel goed werken* geen trauma's heeft opgedaan en als hij die heeft opgedaan dat hij die later goed heeft kunnen oplossen.
Het algemene gevoel dat je misschien wel frustraties hebt, maar dat je
die zal kunnen oplossen, dat die te overwinnen zijn, ook al zijn ze op
dit ogcnblik nog niet opgelost. Wat deze frustraties betreft zal het van

belang zijn, dat je je al gelang jo talentcn, die je hebt, kunt ontplooien.

TELECOMMUNICATE

Een gelukkig mens is een mens die zijn voornaamste verlangens binnen het
bereik van bevrediging ziet of ze al bevredigd heeft, een mens die het
meest zichzelf kan zijn.
En wat dit laatste betreft: de mens is het gelukkigst als hij speelt.

VERKEER EN VERVOER

Een gelukkig mens is iemand die voortdurend creatief bezig kan zijn - zowel
in zijn werk als daarbuiten - en een zeker evenwicht heeft bereikt tussen

datgene wat hij heeft en datgene wat hij zich wenst (in materiSle en nietmatcri'dle zin). Dat is een kwestie van de behoeften die je hebt en de
mogelijkheden aan die behooften te voldoen en als daar een evenwicht bestaat

op alle niveaus, kan je van gelukkig zijn spreken.

25.
TOERISHE

Het geluk van de mens heeft "bijna" nicts te maken met de materiele
welvaart, want ondanks de welvaart bestaat cr een groot onbehagen. De
idealen die velen in de oorlog hadden voor een betere tijd na de oorlog
zijn eigenlijk niet gerealiseerd.
Gelukkig is de mens, die een innerlijke harmonic heeft weten te vinden
tussen zijn beroep en zijn prive-leven en die in die situaties een
plezierigc response op zijn persoon ontmoet.

MAATSCIIAPPELIJiqS OliTUIKKELIilG

Het is uitoraard moeilijk om een strakke definitie te geven, maar het
geluksgevoel heeft te maken met hot ambitie- en aspiratieniveau van het
individu, met een punt in de tockomst waarop men zich kan richten en
het gevoel dat de veranderingen die zich voltrekken., waarin men overigens

een actieve rol wil spelen - (blokkering van die mogc-li jldieden leidt tot
een zekere mate van 't zich ongelukkig voelen) liggen op een lijn, die
je zelf wenselijk acht.
Overigens komt er vanuit onze cultuur nauwelijks een werking om de mensen
aan het denken te zetten over wat ze nu eigenlijk willen.

0NDERWIJ3

Een gelukkig mens is een mens, die de situatie waarin hij leeft weet te
erkennen, het gevoel heeft dat hij zich in die situatie kan voegen en in
die situatie kan functioneren, dus gelooft in wat hij doet, het gevoel
heeft dat hij vertrouwen kan plaatsen en vertrouwd wordt door zijn medemens, kortom een volgroeid en innerlijk harmonieus mens, die zichzelf
weet te vcrwezenlijken, tot ontplooilng weet te brengen, hetgeen evenzeer

betekent dat de mens niet al te zeer gefrustreerd wordt, indien al zijn
ambitics niet worden verwezenlijkt en daardoor een zekere bescneidenheid
weet te paren aan oen sense of achievement.

ICU??ST E T CULTUUR

De maatschappij moet de voorwaarden scheppen, waarin de individuen kunnen
leven en ook leren leven met hun conflicten - die oplosbaar moeten zijn en in staat zijn al hun creatiove vcrmogens optimaal te ontplooien, misschien
wel spelenderwijs.
Dit impliccert dat de mens op zijn plaats in de maatschappij zo harmonieus
mogelijk met zijn omgeving kan functioneren en daarin die dingen - zowel in
de persoonlijke als in de arbeidssfeer, waartussen een vanzelfsprekend even
wicht moet worden gevonden - weet te doen, die hij voor zichzelf als zinvol
ervaart en cveneens voor de maatschappij als zinvol ervaart en waarmce de
maatschappij min of meer vcrder kan werken. Dit harmonieuze evenwicht houdt

in dat er sprake moot zijn van een zo groot mogelijke geestclijke vrijhoid - die
echter zodanig moet worden gcbruikt dat cr persoonlijke offers worden gebracht
als men inziet dat een to grote vrijheid voor zichzelf onvrijheid voor de
ander meebrengt.

24.
CEESTELIJKE- EN LICllAMELIJia^ VOLKSGEZONDHEID

Het is zeer moeilijk een definitie van een gelukkig mens te fornuleren;
men kan zeggen dat iemand die het leven fijn vindt en ervan geniet,
niet constant met frustraties rondloopt niet ongelukkig zal zijn, maar
daarmec is nog geen definitie van een gelukkig mens gegeven.
De volgende elementen komen in de definieringen steeds weer terug:

iemand die het vermogon bezit "to face and handle reality", de werkelijkheid te kunnen onderkennon en hanteren (dit impliceert een activiteit, een creatief bezig zijn) on er dan het beste van te maken,en met

wat je er van gemaakt hebt (allcen en met degenen met wie je samen bent)
tevreden kan zijn en ervan genietcn.

Op een meer abstract niveau gedefinieerd: Een gelukkig mens is een mens,

waarbij do verschillonde onderdelen (hartstochtcn, geweten, ik-functies)
niet al te grote tcgenstrijdigheden vertonen en die zijn potentialiteitcn
in redelijke mate heeft kunnen realiseren, d.w.z. op ieder moment van je
leven kunnen zeggen: "in welkc mate ben ik or tot nu toe in geslaagd er
iets van terecht te brcngen, gezien do wapenrusting die mij ter boschikking
staat". Een mens ook dio een aantal existenti"clc polariteiten, zoals liofdeagressie, mannelijke - vrouwelijke kanten, actievc - passieve kanten, met
elkaar in evenwicht heeft weten te brcngen. Bij dit alles moet men bedenken
dat er slechts sprake kan zijn van een betrekkelijk geluk. Iemand die volmaakt gelukkig is,is een idioot, want "iemand die in een pcrmanente extase
van geluk verkeert, die is niet normaal, die is gestoord".
Het is de vraag in hoeverre de opvattingen van Laing over normaliteit en
abnormalitcit een andere definitie van een gelukkig mens tengevolgo zou
kunnen hebben.

VOEDIMG

Een gelukkig mens is eon harmonisch mens, die innerlijke rust heeft, die
Inner11jk tevreden is, die harmonisch de dingen die van buiten op hern afkomen kan verwerken, zonder dat dit frustraties of spanningen veroorzaakt.
Een mens ook, die het gevoel heeft dat hij met zijn leven en verrichtingen
in dit leven de mensneid tot enig nut kan zijn en tot hogere waarden kan
hclpen en zich dan ook in een groep, een maatschappelijk verband voelt,
waar hij meent dat die waarden zo goed mogelijk worden nagestreefd.

25.
Vraag

Hoe beoordeelt u de huidigc situatie wat betreft

(VAKGEP.IED, SPECIALISATIE OF GEBIED UAAROP ONDERVRMGDE EEII BEPAALDE

VISIE HEEFT) en waarom ? IJelke bolangrijke ontwikkelingen ziet u wat
betreft

(VAXGEBIED) voor de komende 20 jaren ?

VOOR ZOVER 130DIG Ai^TUOORD LATEN TOELICIITEH

ECONOMEU

De economie staat er op hot ogenblik nog niet zo slecht voor. Er kan gcsproken warden van con pcrmanente werkgelegenheid, die ook in de toekornst
gehandhaafd zal kunnen worden, al zal misschien dan de werktijd verkort
moeten worden. De bestedingsgeneigdheid heeft hierop een gunstige invloed,
hoewel zij wel voor voortdurende prijsstijgingon zorgt met alle nadelen
van dien.

Een tendens is te bespeuren naar de afname van de particulicre welvaart.
Deze afname is weer terug to vinden in deels de toimame van de vrije tijd
en deels van de collectieve bostedingen.
Door de uitbreiding van de collectieve bestedingen kan het probleem van
de bestrijding van het lcvensmilieu zich op een toonemende aandacht verheugen.

De organisatie-opzet van de bedrijven zal in de toekornst nadere aandacht
vragen. Een groeiend aanbod van de werkende gehuwde vrouw is te constatcren,
die niet of althans org moeilijk op de nu nog geldende wcrktijden in te
zetten is.

Ook de oplciding van cconomen en economische-sociologenzal nader bezien
moeten worden.

De studenten willen hot ondorzoekterrein van hun studie

meer en meer zelf gaan bepalen. Doze mag ondergeschikt zijn aan de bewust
gemaaktc keuze met betrekking tot de denkbeelden van de maatschappij van
morgen on de mogelijke ontwikkelingen in de economischo en socialc wereld.
Dit houdt wel een verpolitiscring van het vak in, met als gevaar het
indringen van niet wetcnschappelijke data in de economie.

VAKB0NDE1

Do vakbeweging verkeert in oen stadium van hororicntatie, want een struc-

tuurverandering in de maatschappij moet gepaard gaan met een structuurverandering in de vakbeweging.
De vakbeweging zal een instituut zijn wat ool; in de komende jaren zijn rol
zal moeten vervullcn, omdat de vakbeweging een instituut is, dat voort
durend moet reageren op voranderende toestanden in de maatschappij. En
aangezien de maatschappij voortdurend in beweging is, zal je een instituut
nodig hebben dat er op tocziet dat de mensen niet tussen de wielen komen.
Daarvoor zullen meerdere activiteiten nodig zijn om niet alleen het overleg
over loon- en arbeidsvoorwaarden (een zeer merkwaardige traditie is dat

de vakbeweging bepaalde zaken entameert en zich concentreert op die activi
teiten, die tengcvolge hebben dat die bepaalde zaken zich realiseren, zodat
de taken van de vakbeweging op dat terrein eigenlijk afgelopen zijn, zonder

dat men zich bewust is dat door de activiteiten van de vakbeweging bepaalde
problemen zijn opgelost, vgl. bijv. de sanatoria).

26.

Door de steeds veranderende maatschappij zal de actieradius van de vak
beweging steeds van kleur veranderen, omdat zij levend in de maat
schappij moet staan.
In de laatstc tijd ziet men een schaalvergroting bij de industriSle ondernemingen - men spreekt dan van meerdere poten waar men op gaat staan -,
waardoor steeds grotere eenheden zullen ontstaan, die een groot brok econo-

mischc macht vertegenwoordigen en de samenleving voor een belangrijk deel

(kunnen) besturen. Deze ontwikkeling zal op zijn beurt leiden tot een
Europese vakbeweging, die uitgesplitst zal zijn naar enkele Europese vakbonden, die het tegen de Europese of Internationale concerns gaan opnemen
en hier past geen verdeeldheid naar landjes en deze ontwikkeling gaat
zeer snel: reeds nu zijn er voorbereidingen orn te komen tot Europese

C.A.O.'s. Deze ontwikkelingen betckenen niet dat er op zeer korte termijn
een grote Mederlandse vakorganisatie is te verwachten.

Wel kan - en moet, gezien deze internationalc samenwerking - de technische
samenwerking van de "grote" dric hechtere vormen aannemen, opdat bepaalde
organen van de drie vakcentrales bepaalde bevoegdheden kunnen overnemen.

Deze concentratie hoeft een sterker overleg "aan de voet", dus door
categoriale organisatics niet uit tc sluiten. Er zijn nl. zaken die aan
de top beslist moeten worden, wil je invloed uit kunnen oefenen op een
regeringsbeleid, op topbeslissingen, die in grote, internationalc concerns
genomen v/orden. Hiervoor heb je bcsluitvorming aan de top nodig.
Dat neemt niet weg dat een vakbeweging daarnaast moet opereren tor behartiging van de belangen van mensen, die in een concrete werksituatie zijn

gcsteld en in al die zaken die zich aan de voet afspelen, kan en moet jc de
mensen een grotere mate van inspraak geven. Aan de voet zal dus een sterkere
mate van decentralisatie moeten worden doorgevoerd: er moet meer direct
overleg tussen werkgevers en werknemers komen, hetzij per bedrijfstale, hetzij per onderncming. Met spreekt vanzelf dat deze twee tendensen, nl. con
centratie aan de ene kant en decentralisering aan de andere grote problemen
met zich rneebrengen voor de organisatorische opbouw van de vakbewegingen.
In het kader van de maatscha.ppelijke ontwikkelingen gezien, gaan wij de
richting uit dat de kapitaalfactor steeds verder zal v/orden weggedrukt door
de arbeidsfactor en dat de uiteindelijke zeggenschap terccht zal komen bij
de werknemers, dat zijn degencn, die het bedrijf zullen leiden, hun eigen
leiders zullen kiezen en die die leiders ook "het bos kunnen insturen".
Deze ontwikkeling kan worden geremd, indien de grote concerns zo groot
worden dat zij buiten - laten wij zeggen de E.E.G. - uitschieten en nog

geen organisatorische tegenpool hebben in een op wereldvlak opererende, georganiseerde vakbeweging en dit kan een grote handicap zijn. In een dergelijke situatie zal je ook niet zo gemakkelijk slagen het Joegoslavische
systeem door te voeren, tenzij je bereid bent terug te vallen op een veel
lager niveau van welvaart, want dan moet je nl. die Europese concerns toestaan dat ze de benen nemen: kapitaal kan vluchten en dat kan betekenen dat
je dan zelf die activiteiten gaat overnemen - maar dan zonder de know-now
en de kapitaal-influx, die bij die grote concerns zit.
Dat is een vraag waarvoor de vakbeweging dan komt te staan: moeten wij terwille van een groter stuk zeggenschap, door inspraak van de voet af naar
boven toe te organiseren, aanvaarden, dat wij op een lager niveau van
welvaart terecht komen ?

27.

Ket is maar dc vraag of het antwoord daarop positief zal zijn want de
neiging naar meer goedercn en diensten is in de mens wel heel sterk
aanwezig.
In de ontwikkeling is er geen sprake van dat er eenzijdig gekozen wordt
voor bf een overleg- bf een conflictmodel.
Een vakbev/eging bevindt zich nl. in een overlegmodel voor al die onderdelen van de maatschappij, die vrucht zijn van haar eigen activiteit en

bevindt zich in een conflictmodel ten opzichte van die onderdelen van de
maatschappij waar ze verzet tegen aantekent. Voor de dingen die de vak
beweging zelf gewild heeft verkeert ze in een overlegmodel, maar ten op
zichte van medezeggenschap, vermogensaanwasdeling etc. bevindt de vak
bev/eging zich in een conflictmodel. De vakbeweging heeft sterk te maken
met een ambivalentie, die het gevolg is van zijn eigen successen.

Met loonvraagstuk zal in de toekornst ook anders gestructureerd zijn, het
gaat misschien niet meer om directe loonstijging, maar om vormen als:
spaarloon, vermogensaanwasdeling, langere vakanties, vervroegde pensionering etc. Hierbij zullen wel eerst de prioriteiten moeten worden vastgesteld.

Als de ontwikkeling gaat in de richting van directe loononderhandelingen
aan de voet, dan zal de vakbeweging een andere structuur moeten krijgen,
meer de vorm van een service-apparaat voor mensen die het zelf gaan doen.
Te denken valt daarbij aan juridische bijstand, administratieve steun,
aan onderwijs, kader-cursussen etc.

Duidelijk is dat niet iedereen eenzelfde ontwikkeling ziet: de een ziet
de catcgoriale organisaties als meer in de vakcentrales opgenomen, de
ander denkt een veel meer zelfstandige rol aan de categoriale organisaties
toe voor die zaken, die de arbeiders heel direct in hun werksituatie betreffen. Voor het laatste is ontzettend belangrijk dat er - gezien het
feit dat de beroepen steeds sneller veranderen of zelfs verdwijnen - een
stuk scholing binnen het bedrijf nodig zal zijn en hier ligt een enorme
taak voor de vakbewegingen.

De vakbeweging zal een grotere greep moeten krijgen op het midden- en
het hogere personeel, omdat deze groepen door het betere onderwijs in om-

vang toenemen. De vakbeweging is tot nu toe in grote mate een handarbeidersorganisatie - en van dat beeld zal ze moeten afkomen. Slaagt de vakbev/eging
daar niet in dan is ze tot verdwijnen gedoemd.

Tenslotte moet er nog oen principiSle vraag gesteld worden, moet de vakbe

v/eging zich sterk maatschappij-kritisch (ik moet schrijven: krities) opstellen of kan een verandering in de machtsstructuur alleen maar worden
bereikt met een mentaliteit in de geest van: werkgevers en werknemers
moeten het samen doen ? Dc vrees kan ontstaan dat anders de togenstellingen
steeds onverzoenlijker zullen worden en tenslotte tot een uitbarsting
zullen leiden.

2n

WERKGEVERS

Dc huidige situatie toont een duidelijk positief karakter,met gunstige
mogelijkheden voor verdere industriele ontwikkeling.
Wij kunnen van vollcdige werkgelegenheid spreken. De steeds verdergaande concentratie in het bedrijfsleven zorgt voor een groeiende wel
vaart. De sociale onrust kan binnen de perken gehouden worden en bij
het innemen van een positief standpunt voor dc komende ontwikkelingen
v/orden geen belangrijke recessies of stakingen verv/acht.
De management in Nederland is tamelijk internationaal georientcerd en
voor zijn taak bcrekend, hoewel hierin veranderingen tc verwachten
zijn. Door de steeds vcrdergaande concentratie van de economische macht
ontstaat de behoefte aan mensen die in staat zijn deze grote verantwoordelijkheid tc dragen. Dc meritocratic zal een steeds belangrijker rol
gaan spelen: niet vriendjes, neefjes of erfopvolgers van vroegere machthebbers zullen hot voor het zeggen krijgen, maar voor hun taak opgcleide
deskundigen.
Toch zullen bij het welvaartsstreven nog andere factoren in het oog ge
houden moeten v/orden. Dc welvaart gaat namelijk vaak ten koste van het
welzijn van de mens. Dit wil niet zeggen dat de welvaart afgeremd zou
moeten worden, maar het moot een soort samenspel zijn, dat optimaal wel
zijn moet garanderen.

Hier wordt bijv. gedacht aan het gescheiden houden van woon- en v/orkgebieden, wat door sncllcre verkeersverbindingen mogelijk gemaakt zou
kunnen worden.

Ook de factor van milicuverontreiniging werkt tegen het welvaartsstreven
in. Aan de ene kant v/orden meer welvaartsprodukten gevraagd, v/aarvoor meer
fabricken nodig zijn die dan weer - al wordt er veel tegen gedaan - voor
meer milieuverontrciniging zorgen, terwijl aan de andere kant het nog
maar de vraag is of dit niet ten koste gaat van andere aspecten van de
mens die veel re'dlcr zijn voor hot menszijn zelf.
Als andere nadelige factor voor dc ontwikkeling van de welvaart kan het
vrij slechte industri'cle klimaat in Nederland genoemd worden. In de
eerste plaats dienen dan de ongunstige fiscale mogelijkheden genoemd te
v/orden, tcrv/ijl daarna de mentaliteit van het volk een niet onbetekenende

rol speelt. Bij vestiging of uitbreiding wordt men met een zodanig traag
en bureaucratisch werkend apparaat geconfronteerd dat dit veel ontplooilng
in de v/eg staat. Ons land is qua oorsprong een handeldrijvende natic die
nu eigenlijk nog de industrie met argusogen bekijkt.
Het inzicht moet bij overheid en volk veld winnen, dat het winststreven nodig
is om de voortdurende welvaartsgroei te effectueren (d.i. de maatschappelijke

verantwoording van het bedrijfsleven). Ook voor de milieuverontreiniging zal
het bedrijfsleven v/el moeten opdraaien; direct of v/el indirect via bclastingen.
Hog een gevolg van de welvaartsstrijging is het toenemende aantal v/erkende
gehuv/de vrouwen. Door de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in
de religie is meer vrije tijd beschikbaar gekomen.
Daar de materiele behoeftenvan de mens schier onuitputtelijk zijn neemt de
vraag naar goederen toe en kan do vrouw in het arbeidsproces opgenomen. worden,
waarin ze een niet onbelangrijke groep gaat vormen gezien de steeds grotere
groep mensen die niet werken, maar toch onderhouden moeten v/orden. Aan de

andere kant gezien is de v/erkende gehuwde vrouw ook een teken van armoede.

De mens v/ordt zo v/elvarend dat hij zich niet kan permitteren zijn vrouw niet
te laten werken.

29.

Door de snelle loon- en salarisontwikkeling en de steeds toenemende
bevolking die om meer industrie vraagt, zal men de produktiviteit van
de bedrijven op moeten voeren. Er zal per man meer geproduceerd moeten
worden. Hiertoe zal grote aandacht aan de efficieritie besteed moeten
v/orden zowel op technisch als op leidinggevend gebied. Er is een ont
wikkeling te bespeuren naar grotere bedrijven met grotere produktie-

eenheden (alleen al nodig om de buitenlandse concurrentie het hoofd
te kunnen bieden).
Bovengcschetste ontwikkeling is duidelijk te bespeuren in het grootwinkelbodrijf. Doze zeer loonintensieve branche kan kostenstijgingen
moeilijk compenseren door produktiviteitsverkoping, terwijl Den Haag
hier nog remmend op werkt door nauwlcttend toe te kijken of een ieder
wel uitsluitend die kosten doorberekend, die toegestaan zijn.
Een verdere concentratie zal in de komende jaren dan ook te verwachten
zijn gepaard gaande aan een noodzakelijke verbetering van de efficientie.
Deze ontwikkelingen zullen leiden tot het ontstaan van grote eenheden
met een rijk assortiment aan allcrlei soorten goederen die voorheen
alleen nog in aparte v/inkels te verkrijgen waren.

Dit zal v/el een zeer gevarieerde bedrijfsvoering vereisen, met alle
problemen van dien.

Tot slot nog enige kanttckeningen bij de verhouding werkgever-werknemer.
Deze komen anders tegenover elkaar te staan. Omdat hiervoor hiervoor nog
geen oplossing gevonden is bestaat bij bciden groepen een gevool van
wrevel.

De werkgevcr zal uit zijn glazen huisje moeten treden, terwijl de v/erknemer niet precies zijn juiste houding weet te bepalen om zijn eventuele
waardering tegen zijn patroon uit te drukken.

Bij de werknemers is dit gevoel van onbehagen tamelijk zwalc en zij zijn
in concrete zaken niet daadwerkelijk ge'dngageerd.

Als reactie hierop ontstaat een gevoel van onbehagen bij de werkgever.
Deze onderlinge verhouding heeft zowel voor- als nadelen.

Een voordeel is dat hierdoor meer openheid en object!vering in het ondernemersbeleid te verwachten is. Een nadeel is dat de gevolgen van onrust
ook de goede ondernemingen bereiken en hierdoor bepaalde beleidsbeslissingen
kunnen vertragen, v/at weer tot gevolg kan hebben dat juist spanningen ont
staan. Hoewel de inspraak van de werknemer moet veranderen - de ondernemingsraden functioneren nauv/elijks - kan experimenteren gevaarlijk zijn.
Moet de inspraak vanuit de werknemersgroep op poten gezet worden dan be
staat er weinig kans op slagen, omdat zij niet in staat zijn zich boven
hun eigen situ.atie te verheffen - in feite zijn zij conservatief en weinig
geneigd vooruit te kijken.
De grotere mate van openheid die zal ontstaan door het cre'dren van bepaalde
organen wil nog geenszins zeggen dat de betrokkenheid van de werknener zal
toenemen.

30.
PLAN0L0GEN

Hot gaat met de planologie niet geheel de goede kant op. De dichtbevolkte gebieden hebben te kampen met een ernstig tekort aan recreatiegebieden. Mede door de sterke bevolkingstoename is het een eerste vereiste
dat deze gebieden opengehouden en nieuv/e gebieden ' geraaakt worden.
Helaas ontbreekt bij vele politici het nodige inzicht in de planologie,
waardoor te veel ondeskundige besluiten genomen zijn en nog zeker genomen
zullen v/orden.

Ingezien moot worden dat een pluriforme samenleving ook pluriforme eiscn
stelt. Hiertoe ligt voor het marlctonderzoek dan ook een uitgebreid terrein
braak. Zo zal blijken dat door bovengenoemde pluriformiteit de vraag naar
uitcenlopende woningtypen zal ontstaan.
Toch biedt de planologie oplossingen voor de wereld van morgen.
De toekornst ligt in eigen hand, hoewel hiervoor wel enige visie vereist
is. Vandaag moet gewerkt v/orden aan de eisen van morgen. Hiervoor zal de
planologie steeds "bijgeschaafd" moeten worden om met souplesse aan de
regelraatig voorkomende nieuv/e ontwikkelingen te kunnen voldoen.
Een aantal punten komt al duidelijk naar voren :
- De recreatie zal zo veel mogelijk verdeeld moeten worden maar niet te
ver uit de buurt van v/oongebieden gehouden v/orden.
- De land- en veeteeltgebieden moeten in de recreatie betrokken worden.

- De aanleg van metro en/of semi-metro kan de steeds drukker wordende
steden openhouden.

- Om de levendigheid van een stad niet te bombardcren moeten auto's niet
uit de binnenstad geweerd worden, maar ook moeten er geen parkeerplaatsen aangclegd worden.

- De luchtvervuiling door uitlaatgassen van auto's moet zo veel mogelijk
beperkt worden.

Bovengenoemde problemen liggen niet slechts nationaal maar ook internationaal. Behoefte bestaat dan ook aan de macro-planologische integratie.
In dit kader valt het afremmen van de wereldbevolkingsgroei. Voorlichting
hierover is dringend geboden. Vooral in landen als India en China waar de
bevolkingsgroei schrikbarende vormen aanneemt. Eveneens moet aandacht ge-

schonken v/orden aan de hulp van minder ontv/ikkelde gebieden. Die hulp moet
nu geschieden; het aantal rijke landen loopt namelijk terug, zodat een
achterstand hierin zich in de toekornst zal wreken.

In het algemeen gezien moeten de burgers geentameerd worden hun opinies
kenbaar te maken, zodat er met meer alternatieven en meer maatschappelijke
vizier gewerkt kan v/orden. Grotere aandacht zal besteed moeten worden aan

culturele functies, zowel in de steden door vorm te geven aan culturele
evenementen waarmee de mens geconfronteerd wordt, als binnen de woning

zelf door zelf actief cultuur tc beoefenen (bijv. met behulp van gesloten
televisiecircuits).

31.
WONINGBOUW

De woningbouw heeft zijn eigen specifieke problemen geschapen.
Voorafgaande ontwikkelingen zijn niet op de juiste manier verwerkt,
v/at een onbehaaglijk gevoel opv/ekt bij de architecten van nu, v/aarin
wij toch v/el meer vertrouwen kunnen stellen dan in die van vroeger.
Met name de steden geven een uitstekend voorbeeld van niet gelukkig
makende architectuur; zij lijden onder de niet aflatende ordening,
v/aarin geen plaats meer over is voor enige ruimtelijke fantasie en
v/aarin het vrijheidsgevoel van het individu verdwenen is.
Er zal gezocht moeten v/orden naar een evenwichtige, d.w.z. humane
architectuur, waarin de mens zich een zou moeten kunnen voelen met zijn
omgeving.
Een voorbeeld kan v/at dit betreft aan Scandinavie" genomen v/orden, waar
deze opvattingen al sterk ingeburgerd zijn, zij weten daar de indruk te

vestigen of techniek en natuur als het ware uit 66n stam voortspruiten
en niet zoals bij ons, waar de gebouwen vaak maar op goed geluk ergens
neer gezet schijnen te zijn. Eenvoudig is het echter niet. Speciale
maatstaven zijn hier niet voor aan te geven. Eerst bij het bereiken er
van kan je pas zeggen, ja dat is het.

De vraag naar woningen is sterk gestimuleerd door de welvaartsstijging
van de voorafgaande jaren. Zeker negentig percent van het woningtekort
kan hieraan toegeschreven worden :
- Oude mensen kunnen nu dankzij de A.O.W.-uitkeringen langer in hun

woningen blijven wonen en dankzij de verbeteringen in de medische
verzorging worden zij ouder dan vroeger en leggen zodoende langer
beslag op de woningen.

- Jonge mensen voelen zich in deze tijd zekerder en trouwen daardoor
vroeger. Ook krijgen zij hierdoor meer kinderen wat de vraag naar
woningen weer doet toenemen.

- De mens raakt steeds meer op zijn vrijheid gesteld en apprecieert
inwoning steeds minder.
De woningnood zal echter wel geleidelijk afnemen. Dit zal deels gebeuren

door opheffing van de krotten - zowel door het tot de grond gelijk maken
hiervan, als door het restaureren - en deels door nieuwbouw en wijkreconstructie. Dit vraagt grote financiSle offers en geeft v/eer nieuwe

problemen. De bewoners zullen in nieuwe wijken ondergebracht moeten worden,
maar deze zijn er nog niet. Mochten zij er wel zijn dan geeft dit weer
sociale aanpassingsproblemen. Vooral voor mensen die uit wijken komen met
een bijzonder karakter zoals bijv. de Jordaan in Amsterdam.
Een vertraging in het opheffen van de woningnood treedt echter op door het
door overheid en gemeenten gevoerde beleid. Er is een tekort aan bouwrijpe

gronden die door de gemeenten afgeleverd moeten v/orden doordat de overheid
hiervoor niet meer geld beschikbaar kan of wil stellen. Bovendien treden

er moeilijkheden op bij het tijdig opstellen van bestemmingsplannen voor
deze gronden, omdat er verschillende inzichten bestaan omtrent de ruimte

lijke ordening, waarbi j aan de ene kant de autonomic van de gemeente staat
en aan de andere kant de regulatie van de ruimtelijke ordening door het
ministerie. Ook de woningbouwverenigingen werken vertragend in de woning
bouw. Dit zijn meestal instellingen met een sterk sociale inslag en voor
het werk in deze verenigingen zijn meestal geen mensen aangetrokken die
verstand van zaken hebben maar mensen die het er wel "eventjes" er bij doen.

32.

Om echter aan de vernieuv/ingen en andere optredende moeilijkheden te
kunnen voldoen is een team van specialisten nodig. Anders treedt maar
verwarring - dus vertraging - op. Vorengenoemd probleem wordt thans
ingezien door een overkoepelend orgaan van woningbouwverenigingen en
de hoop mag worden uitgesproken dat hier dan ook spoedig verandering
in zal komen.

Een andere moeilijkheid in de v/oningbouw zijn de steeds stijgende loonkosten. Om rationed te kunnen blijven produceren zal men steeds meer
gebruik moeten maken van machines. Om de benodigde investeringen rendabel te maken is echter de continulteit van de produktiestroom een
dwingende noodzaak. Voorraadvorming is in het bouwbedrijf evenwel nauwelijks mogelijk, waardoor stille tijden in de woningbouw fataal kunnen
zijn voor een meer industri*31e aanpak van de woningbouw.
Tot slot nog een cnkel woord over de humane architectuur. Deze dringt bij
de jonge architecten meer en meer door en het is te hopen dat deze ont

wikkeling zich verder voortzet en de tegenacties van de "inhumanen" niet
te krachtig worden. De humane architectuur heeft niets met de dichtbevolktheid van een gebied te maken maar is meer een boeiend ruimtelijk
spel tussen natuur en ruimte binnen de woongebieden en derhalve ermee
verweven en niet alleen rond die gebieden.
In de toekomst zullen tv/ee stromingen te herkennen zijn die elkaar zullen
aanvullen en samen een harmonisch geheel zullen vormen.
In de eerste plaats een evenwichtige evolutie van de reeds bestaande om
geving en in de tweede plaats een revolutionaire stroming die van onder
af opnieuw wil beginnen. De verwachting is dat eerst de revolutionairen
aan bod komen maar dat daarna weer geleidelijk aan een evenwicht zal
optreden.

DE MENS IN ZIJN MILIEU

Het praktische inzicht van wat leven nu eigenlijk is neemt steeds meer toe.
Als voorbeeld kan hier de aard van de gcnen - de dragers van de erfelijkheid - dienen. Men heeft dit vroeger gewoon gepostuleerd als hypothese.
Toen heeft men ontdekt dat er inderdaad zoiets was en kortgeleden heeft

men inderdaad zo'n gen weten te isoleren.
Belangrijk is ook dat de tegenstand die de mens had, zichzelf als een
biochemisch fysisch proces te beschouwen, aan het afnemen is.
Dit heeft vooral betekenis op etologisch gebied: allerlei gedragspatronen
die men bijv. bij de stekelbaarsjes heeft ontdekt, blijken van groot
belang te zijn voor het verklaren van en het begrip voor het menselijk
gedrag. Deze beschouwing is pas van de laatste tien jaar, maar zal in de
toekomst grote invloed hebben op onszelf en de mensaals geheel.
Juist door optredende stoornissen krijgt men een steeds beter inzicht in

hoe de ecologie in elkaar zit, hoe de samenleving van planten, dieren en
mensen in elkaar zit. hiermee wordt dan het holisme - alles past in elkaar
bewezen, bestrijd je insecten dan heeft dat ook gevolgen voor de plantengroei.

Het onderzoek van de genen zal zich in de toekomst voortzetten. Steeds
meer geheimen worden ontsluierd en nieuv/e kennis wordt verworven. Deze

brengt echter niet te onderschatten gevaren met zich mee. Door bepaalde
eigenschappen van de genen te kunnen be'invloeden moet men met lugubere
consequenties rekening houden. Immers wie moet beslissen v/at goed of

slecht is. Hot geweten van wetenschapsmensen gaat hier een rol spelen.

33.

Allerlei dingen v/orden ontdekt en het heeft dc vooruitgang enorm
gestimuleerd vrij te kunnen uitvinden en nieuwsgicrig te zijn, maar
waar v/orden zij vroeg of laat voor gebruikt ?
Een ander probleem is dat de etologie ons v/el de gevolgen leert van
het te dicht op elkaar leven, zoals toenemende agrossie en grote
bezetenheid van seks - maar dat hiervoor moeilijk een oplossing te
vinden is. Do bevolkingstoename zal door dit inzicht waarschijnlijk
niet stoppen, laat staan afnemen.
Zorgen baart ook het energieverbruik door dc mens en de biologische

gevolgen daarvan. Door verbranding van de "grondstoffen" voor energie
zoals hout, steenkool, gas en olie komt veel koolzuur vrij, v/at schade11 jk is voor de mens. Nu wordt deze koolzuur door bomen omgezet in zuurstof, maar de bebossing neemt steeds meer af en de verbranding toe.

Bomen vervangen door gras of ander groen is echter ook niet effectief

daar het ademend oppervlak per m2 veel en veel geringer is.
De aldus ontstane overmaat aan koolzuur geeft als het ware een isolatiemantel rond de aarde waardoor het zonlicht makkelijk binnendringt maar

weer moeilijk terugkaatst. Dit heeft een steeds hogere gemiddelde tempe-

ratuur per jaar ten gevolge, v/aardoor de poolkappen geleidelijk aan zullen
smelten en het niveau van de waterspiegel zal stijgen.
Deze heeft nu per jaar een stijging in centimeters waarvoor vroeger een

eeuw nodig was (dit is ook de reden waarvoor het Deltaplan nodig was).
Behalve als bedreiging voor het land biedt de zee nog v/el andere aspecten
en wel op het gebied voor het voodingsprobleem.
Het voornaamste inzicht is dat de zee heel veel organisch materiaal kan
produceren. Wij zijn echter zo onverstandig in deze voedselketen in te

grijpen. Voor de visserij wordt deze voedselketen nl. verbroken. Grote
gebieden kunnen nu dan ook als "waterwoestijnen" - dit betreft de paar
bovenste honderd meter - v/orden aangeduid. Onder deze bovenste laag,
waar het zonlicht niet kan doordringen bevindt zich echter een enorm

potentieel aan voedingszouten. Indien een mogelijkheid gevonden zou kunnen
v/orden om dat potentieel boven te brengen zou de zee heel wat meer op
kunnen brengen.

TELECOMMUNICATIE

Door de stijging van de welvaart en de mogelijkheden die de techniek
biedt, is een snclle ontwikkeling van de communicatie te verwachten. Er
is bovendien sprake van een verhoogd inkomen om racer op dit gebied te
besteden, dit verhoogt ook de mogelijkheden om meer investeringsmiddelen
te vinden en tegelijkertijd zitten er in de techniek een aantal interossante mogelijkheden voor ontwikkelingen in de komende decennia. Bij
telefoonaansluitingen ziet men een excessieve stijging in het aantal
aanvragen - zowel in het binnenland als in het buitenland: je snijdt

kennelijk nieuwe bevolkingslagen aan: 2/3 van de "v/itte boorden" heeft
telefoon, 1/4 van de arbeiders.
Wat betreft de techniek moeten wij een sterke infiltratie van de moderne

elektronische ontwikkelingen verwachten. Dij telefooncentrales zullen
v/ij ontwikkelingen zien via semi-elektronische naar vol-elektronische

eenheden. De transmissie-techniek zal in toenemende mate gebruik gaan
maken van coaxiale kabels, v/aarin veel tegelijkertijd kan worden overgestuurd. Het is niet ondenkbaar dat v/ij breedbandige cnaxiale circuits
krijgen, die de huizen binnenkomen - voor telefoon, televisie, meten,
aflezen, waar je een elektronische krant kunt oproepen, enz. Wat betreft
de pers staan v/ij aan de vooravond van een ontwikkeling die in zoverre
hoopvol kan zijn dat de huidige situatie doorbroken kan v/orden.

34.
De gemiddelde werknemer leest nl. alleen een regionale krant, die de

"monopolieslag" gewonnen hebben, want dubbellezers komen maar nauwelijks voor (+ 10$).
Het is jammer dat de gemiddelde Nederlander maar zeer eenzijdig wordt
gelnformeerd en landelijk ontbreekt het populaire massa-medium dat
progressief gericht is, en regionaal is het niet aanwezig omdat de
regionale kranten de monopolieslag hebben gewonnen en zich richten op
de nogal conservatieve aard van de 1'ederlander, die te weinig denkt
in termen van verandering.

Een belangrijke verandering in dit verband kan zijn de televisiekrant,
die - zie Japan - het

experimenteerstadium al te boven is.

Uit een apparaat dat aan het T.V.-toestel is gekoppeld, maar ook los
daarvan kan zijn, kan
nl. meer dan een krant komen rollen, zodat de
lezer in staat is meer informatie uit verschillende bronnen op elk gewenst moment over elk onderwerp te krijgen.

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is echter gelegen in het onderwijs,
want de mens moet niet alleen leren informatie te willen hebben, maar
ook vooral leren de informatie te verwerken.

De radio zal steeds meer een medium gaan worden dat de mensen in hun

dagelijks leven van minuut tot minuut begeleidt: het v/ordt - meer dan
voorheen - een nuttigheidsinstrument.

Voor de televisie is dat wat moeilijker te zeggen, de T.V. zal op het

gebied van de verstrooilng een belangrijker plaats innemen dan tot dusver,
ook al in verband met de toenemende vrije tijd.

De invloed van de T.V. op de samenleving moet ook nu al niet onderschat
worden. Het loutere feit dat zoveel miljoenen mensen dat ding hebben
aanstaan en naar een en hetzelfde programma kijken moet invloed hebben op

het doen en laten (pauze: koffiewater en w.c), buurt- en allerlei andere
verenigingen hebben van de komst van de T.V. een klap gehad.
In deze verenigingen konden ze veel meer zichzelf zijn dan in hun eigen
werk en dat betekent voor een heleboel van die mensen dat veel van hun

neven-activiteiten, die hun plezier, geluk en waardigheid betekenden,
zijn verdwenen. Het heeft zich nooit helemaal hersteld. Deze mensen

zitten nu te kijken. Welke invloed daarvan is uitgegaan is nooit helemaal
goed onderzocht.

De komst van de T.V. heeft bijgedragen tot vervreemding tussen de generaties. De meeste mensen hebben maar een T.V. in huis, de keuze wordt bepaald
door de ouders en dat was een keuze, waar de opgroeiende kinderen zich niet
in konden vinden: zij zochten daarom wat anders, waardoor het contact verarmd werd - ook al omdat er tijdens T.V. -kijken weinig contact is.
Er bestaat dus een invloed, alleen maar omdat het ding er is, afgezien van

de programma's.
Misschien zitten er ook positieve kanten aan - misschien wordt het huise-

lijk leven bevorderd door de T.V., maar in het algemeen overwegen toch de
nadelige facetten.

De zendtijd zal aanmerkelijk worden uitgebreid, er zal een derde zender
bij komen. Wat de ontvangstmogelijkheden betreft zal de ontvangst van buitenlandse zenders veel groter worden: keuze uit zeer veel stations is mogelijk
en door de toegenomen vrije tijd zal de T.V. de mensen nog veel meer binden
dan voorheen.
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Er zullen in de eerstkomende 20 jaar typisch technische vindingen hun
invloed doen gelden, ik denk bijv. aan de casetterecorders, die binnen
een jaar of 5 vermoedelijk gemeengoed zullen zijn. Dit kan ten gevolge
hebben dat het medium T.V. een belangrijk onderwijsmedium kan worden.
T.V. heeft ook invloed op het zich bekwamen van de mensen, niet alleen
cursorisch gezien, maar ook bijv. cassettes met series als landen en
volken. Het schriftelijk onderwijs in pure vorm zal verdwijnen omdat
men gebruik zal gaan maken van cassettes.
Verdere technische ontwikkelingen: de beeldscherrnen zullen groter v/orden,
we gaan naar het schilderij - T.V.-toestel.
De kleurentelevisie wordt gemeengoed - en kleuren maken met name de ont-

spanningsprogramma's veel aantrekkelijker.
De T.V.-programma's houden de mens wel van direct creatief werk af, het
houdt de mens van beweging af. Maar wellicht komt daar een reactie op.

Dit wordt trouv/ens ook gestimuleerd (denk maar aan de trim-actie).

VERKEER EN VERVOER

In het personenvervoer is nog steeds een tendens naar toenemende individualisering te bespeuren. Het prive autobezit neemt toe, het aantal bromfietsen ook. Deze toename zorgt voor een steeds grotere chaos, vooral in
de grote steden, in ons verkeersbeeld. Gedacht moet worden aan een nieuw
verkeersmiddel - waarschijnlijk elektrisch - dat van gescheiden banen ge
bruik maakt om snelheid en regelmaat van de verbindingen te waarborgen.
De onhandige stadsbussen zouden dan geweerd kunnen warden.
Het probleem ligt echter niet alleen in de steden. Ook regionale gebieden
moeten in de plannen v/at betreft verkeer en vervoer worden opgenomen om

ontvolking van deze gebieden tegen te gaan (bijv. Friesland).
Dat al deze plannen grote financi'e'le
maar is v/el de reden dat de overheid
lopen en het steeds moeilijker wordt
terende gewesten leefbaar te houden,

offers vragen behoeft geen betoog,
en de publieke opinie altijd achter
de groeiende steden en samenklonomdat de problemen zich op die

manier maar opstapelen.

Mede gezien het feit dat de "overall" tendens in het vervoer in het alge
meen, is dat het aantal afgelegde kilometers per persoon, toeneemt door de
toenemende vrije tijd en het losse wordende gezinsverband vraagtdit pro
bleem om een spoedige oplossing. De beperkte aanlegmogelijkheden van
wegen, parkeerplaatsen en recreatie-oorden zal hier echter een rernmende
werking op hebben. Daar op den duur het wegverkeer zichzelf steeds verder
zal verstikken zal het openbaar vervoer een belangrijke taak toegewezen
krijgen. Met name het railverkeer. Niet alleen moet dan aan treinen ge

dacht v/orden, maar ook aan sneltrams, metro's e.d.
Opgemerkt dient nog te v/orden hoe verbazinc;wekkend weinig gebruikt gemaakt
v/ordt van de echte nieuv/e technische ontwikkelingen op vervoersgebied.
Bij het luchtverkeer liggen de kaarten geheel anders. Zij staat nog in de
kinderschoenen. Hier zijn stormachtige ontwikkelingen te verwachten. Wij
hoeven hierbij alleen nog maar te denken aan de gigantische vliegtuigen
die reeds in aanbouw zijn of al vliegen.
Toch roept deze vorm van vervoer al v/eer zijn problemen op :

door de verschillende nationaliteiten worden restricties opgelegd (niet
iedere luchtvaartmaatschappij mag maar landen waar hij v/il), door overdreven douaneformaliteiten kan een onzichtbare protectie bestaan, door
het nu reeds grote aantal vliegtuigen raken de luchtwegen verstopt, hoe
is de hotelaccommodatie bij de vlicgvclden, hoe zijn de aan- en afvoerv/egen van en naar het vliegveld ?

36.
Al deze problemen zullen in de toekomst nog groter worden. De steeds

grotere vliegtuigen maken massaal vervoer (zowel van mensen als van
goederen) mogelijk. Zij vragen om enorm grote vliegvelden. Een positief
punt hiervan is dat dan misschien op den duur de onrendabele maatschappijen die concurrentievervalsend v/erken, omdat zij slechts in

stand gehouden worden om 's lands aanzien te dienen,zullen verdwijnen.

TOERISME

Geconstateerd wordt dat Nederland niet slecht heeft "geboerd" in toeristisch opzicht, vergelijk bijv. de ontwikkeling van Amsterdam als
toeristische trekpleister. Er zijn evenwel enige nadelige factoren :
a. buitenlanders kunnen in Nederland moeilijk naar het theater :
1. door de taalmoeilijkheden
2. doordat het aanbod in de amusementsector te gering is
b. de infrastructuur loopt ten achter

c. er is te weinig geld beschikbaar voor de bevordering van het vreera-

delingenverkeer. Er zou meer geld moeten worden besteed aan de
produktontwikkeling.

Op het gebied van de "tourist-research" ligt Nederland ver achter, voor
al ook omdat Nederland in het verleden nooit zo erg "in" is geweest als
toeristische trekpleister, vergeleken bijv. met de Alpenlanden.

In Nederland is er sprake van een zeer hoog percentage wat bij familie
en/of kennissen logeert. Men is echter bijzonder reislustig - misschien
door de grote plaats, die handel en dienstenverkeer steeds in ons land
heeft ingenomen -. Deze mentaliteit plus een redelijke talenkennis plus
een relatief hoge welvaart heeft een belangrijk reisverkeer ten gevolge

gehad (5$ van de uitvoer wordt uitgegeven aan reizen).
De markt voor het reisverkeer zal enorm verruimen door de toenemende

mogelijkheden om afstanden te overbruggen. Voor deze verruimde markt is
marktonderzoek en een marketing-politiek noodzakelijk.

De trek naar het buitenland zal dus wel toenemen, v/aarbij een "automoeheid" zal ontstaan voor de lange afstanden.

Het internationale toerisme zal grote veranderingen ondergaan: er zal
een schaalvergroting plaats vinden, mede door de komst van jumbo-jets.
De daarmee aangevoerde groepen zullen ook als groepen moeten worden
verwerkt, hetgeen hoge eisen stelt aan de hotelaccommodatie. Deze zal
moeten worden verbeterd en worden uitgebreid, waardoor een verlenging
van het seizoen mogelijk gemaakt kan worden.

Overigens stelt de overheid wel veel geld beschikbaar voor de ont
wikkeling van de recreatie - het publiek merkt daar overigens te weinig
van -. Er zal een goed opvangnet voor recreatie-zoekenden moeten komen,
waarin de V.V.V.-kantoren een belangrijke rol
kunnen spelen. VJant er
moet verv/acht worden dat de mensen er op uit zullen blijven trekken
- ondanks de vele problemen die dit oplevert. Dit wordt misschien ver
oorzaakt doordat de vrijetijdsbesteding binnenshuis door de huidige
woningbouw niet goed mogelijk v/ordt gemaakt.
Wat betreft de horeca laat men minder optimistische geluiden horen.
Voor de horeca-ondernemers bestaat er nl. een groot probleem: de

transportprijs daalt nl., maar de horecaprijzen stijgen fors, veroor
zaakt door het feit dat de horeca een arbeidsintensief bedrijf is.
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Als er geen snelle oplossing wordt gevonden, dan prijst de Horeca zich
zelf uit de markt. In het bijzonder geldt dit voor Nederland :
a. de Nederlandse rnentaliteit: men geeft weinig uit in het horecabedrijf
b. de Nederlandse horeca v/ordt geconfronteerd met een geringe spreiding

van de vraag in de tijd: er doen zich piekuren per dag (koffie-uren),
per v/eek (stille weekends) en per jaar voor (slechts 2 maanden per

jaar volledige bezetting in verband met de slechte vakantiespreiding).
Daar het horecabedrijf niet kan produceren op voorraad, vormt de
geringe spreiding in de tijd zo'n geweldig knelpunt.

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

De maatschappij is een open systeem en daarom is het moeilijk wetenschappelijk verantwoorde voorspellingen te doen, daar er allerlei
externe factoren een rol kunnen gaan spelen, die een bepaalde ontwik
kelingen in een andere richting kan ombuigen.

De sociologen hebben minder kunnen bijdragen tot het maatschappelijk wel
zijn dan zij v/el eens hebben gehoopt. Wel kan v/orden gesteld dat de
sociale en culturele aangelegenheden niet meer afhankelijk zijn van aller
lei particuliere initiatieven, maar nu meer systematisch worden aangepakt
door de overheid: het toevalligheidskarakter gaat verloren.

Er zijn een aantal veranderingen opgetreden die zekere spanningen in ons
volk hebben veroorzaakt.

Duidelijk is dat Nederland veel meer onderdeel van Europa en van de
wereld is geworden, dat v/ij aan de informatie over de wereld deel hebben
gekregen (bijv. middels het T.V.-journaal) en dat voor een deel van de
bevolking, die die informatie toelaat het mondiaal denken mogelijk is
geworden. Dat is echter maar een deel van de bevolking en dat geeft een
zekere spanning in ons volk, omdat een deel, dat doorgaat op de oude
themata van Nederland als nationalistische staat, terwijl de anderen zich

proberen af te stemmen op verantwoordelijkheid op mondiaal niveau - je
ziet dat niet helemaal samenvallen met het verschil tussen de generatie

die de touwtjes in handen heeft en de jongere generatie, maar het is er
wel een exponant van. Hierbij moet echter v/orden opgemerkt dat die wat
jongere, luidruchtige generatie, die de indruk wekt dat ze zich mondiaal
wil opstellen en de maatschappij v/il analyseren, dat dat een minderheid
is, zonder dat wij weten of dit een minderheid is, die straks leidinggevend zal zijn of straks aan de kant gezet zal zijn.
Een belangrijke ontwikkeling is ook het dekolonisatieproces: het participeren aan de wereldgeschiedenis door de niet-blanke mensheid is enorrn
belangrijk. Het probleem van de gekleurde mensen in Nederland is weliswaar minder belangrijk dan in de Verenigde Staten, maar dat wil niet
zeggen dat wij niet reddeloos betrokken zijn bij de ontwikkelingen daar,
al v/as het maar door onze internationale opstelling in het kader van de
Navo bijv. - wat weer te maken heeft met weIke prioriteiten onze politiek

uitmaken en dat is dan een politiek die berust op een visie van de prioriteit in de hele wereld en wij doen mee aan een prioriteitsbepaling die
uitgaat van het verschijnsel van nationale staten, met name van het bestaan
van twee grote nationale staten met invloedssferen. De politiek wordt be
paald vanuit het strategisch belang in een conflictsfeer tussen die twee

grote blokken. De hele politiek is verouderd v/at betreft de technologie,
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maar ook wat betreft de ontwikkeling van China - gelet het aandeel dat

de derde wereld in de wereldpolitiek zal krijgen. (Dit aspect van de
dekolonisatie speelt met name in de zending van de "westerse" kerken
een grote rol. Binnen 10 jaar zullen er meer Christenen v/onen ten
zuiden van het Panamakanaal en ten zuiden van de Middellandse Zee.

In

die zending, die vnl. bepaald wordt door de noord-zuid-relatie, die
veel belangrijker is dan de oost-west-relatie, speelt dikwijls nog een
stukje blank superioriteitsbesef mee - de tempelbouwers van de portomonnee - terwijl v/ij niet beseffen dat het in de toekomst wel eens zo
zou kunnen zijn dat straks de niet-blanke kerk de kerk in het westen

moet helpen aan een nieuw elan, de kerk in het westen uit de krisis,
waarin ze verkeert moet halen).
Generaliserend zou men kunnen stellen dat de jongeren dit soort dingen

meer zien dan de wat oudere generatie. Pas na 19^5 komt er een vrij
scherpe tekening van een groep jongeren, die i.t.t. de generatie voor

hen (Die Skeptische Generation) politiek, maatschappelijk en cultureel
sterk ge'dngageerd zijn. Hier naderen wij het terrein van het jeugdwerk.
Er bestaat een enorme behoefte - op alle niveaus - tot versteviging van

het systeern, zoals dat langzaam maar zeker sinds 1945 is gegroeid: een
hecht bouwwerk dat men tracht te bestendigen en te verstevigen en zodanig
is gelnstitutionaliseerd dat wij er nauwelijks afstand van kunnen nemen.
Dat betekent dat alles wat zich binnen het georganiseerde jeugdwerk
afspeelt,
gaat functioneren binnen een raamwerk van voorzieningen,

dat redelijk goed te noemen is. Daarnaast zijn er in toenemende mate
groepen, die zich buiten die instituties manifesteren en met grote vanzelfsprekendheid een beroep willen doen op diezelfde voorzieningen, moge

lijkheid van het gelnstitutionaliseerde jeugdwerk en dan constateren dat
dat helemaal niet kan. Dat houdt in dat je de meest conserverende trekken
in het jeugdwerk honoreert - met betrekking tot outillage, financier en
mankracht en dat de meest bewegelijke elementen onder de Nederlandse
jongeren in feite tussen wal en schip komen te vallen en dan moet je je
afvragen: "Moet je nu de bev/eging subsidi'dren of vinden wij de opvattingen
over het jeugdwerk uit de jaren vijftig nog steeds goed en die moeten de
nodige steun krijgen ?"
Je zou je als overheid de vraag moeten stellen: moet je de oppositie - want

de dynamische krachten staan meestal in een v/at oppositionele houding - of
moet je de establishment gaan steunen ?

Het is 't behoud van de democratic om de oppositie alle kansen te geven en
dat geldt vooral voor jongeren, die niet vertegenv/oordigd zijn in het
parlementaire systeern en door leeftijdsgrenzen eigenlijk afgesloten zijn
van een concreet stuk samenleving en daarom gebruik moeten maken van aller
lei buitenparlementaire acties.

V/ij zullen daarom in het jeugdwerk in Nederland steeds meer rekening moeten
gaan houden met een toenemende groep, die zich niet wenst te begeven in die
vaste patronen, zoals die in Nederland zijn uitgestippeld voor deze jongeren.
Het jeugdwerk moet zich bewegelijker opstellen en veel minder moeten vastzitten aan vaste organisaties en veel meer moeten inspelen op die bewegelijke
groepen.
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De jeugd, trouwens de mens in het algemeen - zal zich gelukkiger voelen
als hij enigszins zicht heeft op het ontwikkelingsproces, waarin hij
betrokken is - de underground stelt zich de vraag: waar zijn wij eigen
lijk mee bezig en deze cultuurvreemde trek - met je zelf bezig zijn v/ordt meer op de voorgrond gezet: het meditatieve aspect krijgt meer
aandacht, vooral in hot Amsterdamse ^Cosmos". In Nederland zijn er

groepen - evenals ook in Japan - waarbij je denkt: "h£, is dat een
herleving van het zoeken naar iets wat bevrediging geeft op een diepere
laag dan die van de welvaart ?"
Er zijn een aantal maatschappelijke veranderingen, die vermeldenswaard
zijn :

1. De belangrijkste daarvan is wel dat men rekening zal moeten houden
met doorgaande veranderingen in normen en waarden, zonder dat dit
impliceert dat er sprake is van normverlies. Zo is de gezinsstructuur
veranderd: het is van een institutionaliseringsinstituut naar een

vrijer verband gegroeid. Naast het gezin zullen ook andere maatschap
pelijke verbanden komen, bijv. combinaties van gczinnen, vooral ook
met praktische bedoelingen.

Er zal ook meer partnerwisseling komen: het is ook geen doen meer. De
mensen trouwen op hun twintigste en als de gemiddelde leeftijd stijgt
tot 80, dan moeten ze 60 jaar met elkaar getrouv/d zijn - dat is om
klamme handen van te krijgen.

2. De v/erkende gehuv/de vrouv/ zal een normaal verschijnsel v/orden. Dit zal
implicaties hebben voor de huishoudvoering.

De mogelijkheden met name voor de part-time buitenshuis werkende vrouw
zullen ongetwijfeld toenemen. Het bedrijfsleven en met name de dienstverlenende bedrijven zullen hun werkzaamheden en taakverdeling hierop
af moeten stemmen.

Mot betrekking tot het gebruik van huishoudelijke apparatuur en andere
produkten, die minder onderhoud zullen vragen - eventueel wegwerpbaar zal een stijgende ontwikkeling verwacht mogen v/orden. Daar zal men mee
moeten leren leven, men zal daarbij niet alleen als maatstaf kunnen ge-

bruiken: "ik investeer zoveel, wat levert het mij in geld op".
Bij deze apparatuur en met deze produkten kan de huisvrouw gaan zeggen:

"Als ik dat doe, dan kan ik overgaan of half-time job". Voor dat buitens
huis werken moet men niet alleen denken aan een bijdrage aan het vergroten

van het gezinsinkomen, maar even sterk aan het toegenomen maatschappelijk
verkeer van de huisvrouw.

Wat de produktontwikkeling betreft ziet men - gelet op het voorgaande -

produkten in de geest van "mevrouw, wij hebben het al voor u gedaan",
d.w.z. in korte tijd is een maaltijd klaar te maken. Een ontwikkeling die
hieraan niet parallel schijnt te lopen is het produkt in de geest van
"mevrouw, nu kan u het zelf doen". Deze ontwikkeling sluit weer aan op de
behoefte aan creativiteitsontplooilng bij de vrouv/, hetzij dat men koken
tot kunst verheft, hetzij dat men zelf jurken, maar ook wandkleden maakt.
Overigens bestaat er een aantal fysieke belemmeringen voor de huishoud
voering, waar qua woningbouw, qua outillage nog onvoldoende aandacht aan
is geschonken.

Denk bijv. aan de voeding van de bejaarden, die daar niet die* zorg aan
besteden, die nodig zou zijn, omdat hot wat minder dankbaar werk is dan
v/anneer je een heel gezin hebt. De bejaarden zijn bovendien nogal wat
gehandicapt in hun huishoudvoering.
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De huishoudvoering met betrekking tot de bejaarden, die bovendien

bij de alternatieve mogelijkheden, die zich op huishoudkundig gebied
zullen voordoen door de inrichting van de v/oning, het gebruik van de
apparatuur, de wijze van voeden en kleden en het onderhoud daarvan

- het is namelijk zo dat een huishoudelijke activiteit van de vrouw
in het gezin voor een groot gedeelte ook in beslag wordt genomen

door de zorg voor het onderhoud van de v/oning, de zorg voor de kleding,
waarnaast de opvoeding van de kinderen en de zorg die daar boven-

uitgaat - het is natuurlijk niet puur materieel : het is een basis,
de primaire levensvoorwaarde, die allereerst bevredigd moeten zijn,
maar veel van haar tijd in beslag neemt - natuurlijk zijn er ook vrouwen
die het schoonhouden van het huis prettig vinden : de juffrouw Mier
- en het heerlijk vinden om te koken, maar dit terzijde - maar er
is een aantal activiteiten dat als zv/aar, als vervelend wordt onder-

vonden, waar een aantal alternatieve mogelijkheden zijn, v/aardoor
tijd of energie - soms ook geld - vrijkomt om andere dingen te doen,
die een bevrediging op meer geestelijk vlak geven, bijv. meer tijd
3.

aan de kinderen besteden dan pure pietjakkerij.
Het bevolkingsprobleem en alles wat daarmee samenhangt.
De mensen schrikken toch v/el van de 13 miljoenste inwoner die gaat
komen. De discussie over met hoeveel mensen gaan v/ij nu in Nederland
wonen, begint nu een beetje op gang te komen.
Een progressief kabinet zal natuurlijk nooit zeggen : "wij gaan nu de
mensen straffen of castreren, maar 17 miljoen, nou dat is het v/el".
Men zal dan de condities ongunstiger maken, bijv. middels het afschaffen van de kinderbijslag en de belastingaftrek. Wie dan toch wil
doorgaan, moet het zelf maar weten.

Een heel belangrijk punt gaat v/orden de euthanasie. Al die bejaarden
die met die voortreffelijke medische wetenschap maar blijven ademen,
enorme zorgen met zich meebrengen, waarbij je je moet afvragen :

"is dat nou besteed, is dat geen onzin ?".
Gewoon : als je 90 jaar hebt geleefd is het v/el genoeg geweest, dan
moeten v/ij daar maar mee uitscheiden, dan moeten er middelen gevonden

worden om plezierig afscheid te nemen, geen dwang, maar uit vrije wil,
de gedachte dat men niemand meer tot last wil zijn. De emoties zullen
hierover v/el hoog oplaaien, maar alles wordt veel rationeler, en als
je dit probleem rationed gaat benaderen - en waarom zou dat niet
kunnen : een vroeger taboe-onderwerp als seksualiteit v/ordt nu ook
al veel rationeler benaderd ? - zou de euthanasie v/el eens niet zonder

meer verv/orpen behoeven te v/orden als een middel in de bevolkingspolitiek.

4.

Wij hebben een onmaatschappelijk onderv/ijs: je deed daar een aantal
vaardigheden op (rekenen, taal), maar je leert niet voor het lidmaatschap van de maatschappeij - het ministerie van onderv/ijs durft
nauwelijks aan de inhoud van het onderwijs te komen, de indoktrinatie
van de kinderen, het opleiden tot lid van de maatschappij is heel
slecht, in ieder geval niet in de handen van de overheid. Men durft
de inhoud van het onderv/ijs niet voor te schrijven : vrees voor
staatsalmacht, maar het socialisatiemiddel is het onderv/ijs en mis
schien daarna de massa-communicatiemiddelen, maar daar moet wel een

erg groot vraagteken bij geplaatst worden (de veranderbaarheid van de
mening door televisie en radio is nauwelijks meetbaar).
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De algemene factor die bij dit alles een belangrijke rol speelt is de
polarisatie. In de V.S. zie je, waar je een progressieve groep hebt

(bijv. studenten, egg-heads, in de kerk soms), een tegenbeweging (de
"white backlash") gaat groeien, die het gevaar in zich heeft naar een
fascistische staat te groeien. Naar analogie daarvan zou je je kunnen
afvragen, wat er in Nederland zal gebeuren, omdat het niet automatisch zo
is dat bij de toeneraende informatie een toenemende bereidheid om die
informatie te verwerken : "je lcunt het andere net aanzetten".
En als er verschil kornt tussen de inensen die het andere net niet aanzetten

en zich laten informeren over ontwikkelingen vanuit de technologie,
van maatschappijvorming, buitenlandse politieke ontwikkelingen, rassenvraagstukken, dan kornt er een groeiende afstand tussen hen die de

informatie niet hebben willen innemen. Je zou dan aan - het op zichzelf
nuttige, maar ook soms gevaarlijke - verschil tussen progressieven en
conservatieven, een inhoudelijke kant lcunnen krijgen, nl. mensen die
door gebrek aan informatie niet in staat zijn om een bepaalde politieke
ontwikkeling te steunen, omdat je daarvoor op de hoogte gesteld moet zijn
en die wij dan met "conservatief" afhandelen en die dat ook wel zullen
zijn, maar niet zozeer omdat ze een geestelijke beslissing hebben genomen,
maar omdat zij de schok die de informatie geeft en die je nodig hebt om
beschikbaar te komen voor het oplossen van de aangeduide vragen, jezelf
wordt bespaard.
Deze polarisatie zou echter een zeer onvruchtbare opstelling kunnen

beduiden (Kenmerk, VPRO, Brandpunt geven soms informatie van vitaal
belang voor de voorbereiding van ons volk op die politieke wil en die
politieke actie, die nodig is om de welvaart menselijk te gebruiken.

Maar je lcunt die programma's afzetten).
Het punt is : hoe krijg je de mensen zo, dat ze op tijd aan deze dingen
deelnemen, ook al is het vaak onthutsend en belast het je vaak, omdat het
uiteindelijk iets met je portemonnee, met je organisatiepatroon, met je
partijpolitieke keuze te maken heeft.
De hele technische ontvakkeling geeft ons te zien, dat bepaalde anonieme
machten de dienst lcunnen uitmaken, waardoor de democratie uitgehold wordt.
De tweede kamer mag dan zg. beslissen, maar in zekere zin heeft de NAVO
of het bestuur van internationale concerns al beslist en daar kan de Tweede
Kamer dan niet alles meer aan doen.

En dan is misschien do vrees wel gerechtvaardigd dat de democratie

in een positie kornt van het overschot tussen internationale instituten,
zoals NAVO, GROTE CONCERNS e.d. - daar wordt de zeggenschap werkelijk
gevonden; de overige stukjes - die overigens niet goed samen zijn te
voegen - zijn voor het parlement.

De technologie en de schaalvergroting van de organen (fusies) maken een
tendens mogelijk in de richting van een fascistische staat, v;aar enkelen
de dienst uitmaken vanuit enkele publiekelijk verkochte ideologische aan-

duidingen, v/aar een geweldig stuk groepsbelang in zit. Daartegenover staat
een stuk van het volk, dat, door meer aan de informatie deel te hebben,
zich wil inzetten voor een nieuwe ordening van de samenleving - nationaal
en international; niet alleen in de politiek, maar ook in de cultuur, de

inbreng in het onderv/ijspatroon, in de voorlichtingsorganen. Tussen deze
twee zal een polarisatie lcunnen ontstaan en als wij deze krijgen, dan
rijst de vrees, dat vanuit de economische macht de minderheid op de toekomst gericht zal zijn en de meerderheid op het behoud van de behaalde
voorrechten.

Dat zou een zeer negatieve ontt.dkkeling zijn, want de spanningen die dan
worden opgeroepen zouden grote frustraties oproepen bij dat deel van de
bevolking, dat wij het meest nodig hebben voor een opstelling, die v/erkelijk de vrede voor de toekomst bewaart.

42.
0NDERVJIJ5

Ons belangrijkste bezit wordt gevorrnd door de Icinderen, want dat is de
toekomst. Het onderwijs is dus een van de belangrijkste sectoren van het
maatschappelijk leven. Het is daarom bedroevend, dat er op het gebied
van het onderwijs weinig positief valt te vertellen. Het onderwijssysteem
is schromelijk verwaarloosd en wij zullen hard moeten werken om bij te

komen. Enerzijds komt dit doordat het onderwijs na de tweede wereldoorlog
een geweldige kwantitatieve toeloop - er wordt gesproken van een explosie heeft moeten verwerken, anderzijds omdat het effect van slecht onderwijs
maar zeer vertraagd doorwerkt. De gevolgen van slecht onderwijs in de

beroepssector zijn vrij direct merkbaar, van algemeen onderwijs merk je
dat veel minder snel.

De historisch gegroeide situatie is echter moeilijk te veranderen.

In het begin van de negentiende eeuw worden wij "getroffen" door een
enorme bevolkingsexplosie en de behoefte aan onderwijs neemt dan enorm
toe. Daar komt bij dat verschillende groepen van de bevolking die maar
kort onderwijs hebben genoten, langer onderwijs willen genieten. Het
aantal onderwijszoekenden neemt zeer sterk toe en dan komt men tot confectieonderwijs : iedereen kreeg onderwijs, maar het moest aan de lopende band,
het was zeer fabrieksmatig en het produkt wordt dan ook produktmatig

getest : het gaat niet meer om het kind, maar om wat het weet (en dat was
in die snelgroeiende maatschappij nodig : de behoefte aan kader). Het was
weliswaar gebruiksonderwijs, maar het heeft zeer geholpen die maatschappelijke
ontwikkeling mogelijk te maken : het heeft de mensen mogelijk gemaakt op
te klimmen en de maatschappij te voorzien van kader.
Op een gegeven moment wordt de situatie echter wat absurd: je hebt een
gymnasium voor de geleerde stand, een H.B.S. voor de nijvere burgerij en
in de behoefte aan onderwijs van de lower middle class voorziet de Ulo

(de kinderen zijn niet zo belangrijk, je moet goedkoper werken en dan kan
je wel met leraren met een lagere opleiding toe).
Je krijgt dan verschillende kwaliteiten onderwijs voor verschillende standen,
voor verschillende inkomensgroepen. Dat willen zij niet meer en dat vinden

wij niet democratisch : wij gaan dan geld geven aan de 'begaafden" uit die
lagere groepen - subsidies of iets dergelijks - om in die andere scholen

te komen en hoewel wij het niet eens zijn met die "standenscholen", ze
zijn er nu eenmaal - er is daarnaast nog sprake van technische scholen,
die bevolkt worden middels een negatieve selectie - en dan zegt men :

"die scholen zijn er niet voor de verschillende standen, maar die zijn er
voor Icinderen van een verschillend niveau". Hiervoor is evenwel een
classificatie vereist : dit doet men dan rniddels intelligent!emetingen

of iets dergelijks. Maar die scholen, de vorm, de organisatie laat men
bestaan, want men is niet erg kritisch op dat gebied - de ontwikkeling van
de maatschappij gaat te langzaam om te zien dat er andere behoeften zijn en men sukkelt op deze manier door tot in het absurde, want 50$o van de
leerlingen haalt, uitgaande van de selectiemethoden van de lagere school,
nooit het eindexamen. Hierdoor zijn veel teleurstellingen ontstaan:
a. voor het kind zelf dat opgejut wordt om het examen te doen
b. voor de ouders, want het is een schande voor hen en de buurt als het
kind zakt.

Daarnaast speelt nog de overschatting van de intellectuele capaciteiten,
de idee dat je vermogens lcunt ontwikkelen, een geheugen lcunt trainen en
al dergelijke zottigheden meer om aan de normen te voldoen.

*3.
Het andere kind echter dat wel toegelaten werd, was evenmin happy, want
het rnoest al die jaren bewijzen dat het terecht was toegelaten, dat het
het pro gramma Icon halen. Als de school middels hen het programma niet Icon
realiseren, dan rnoest het maar van de school af, dan was het zijn schuld.
De enige begeleiding die er was, was de opmerking dat het slecht ging en

beter je best rnoest doen. Het kind zei dan braaf "ja", maar stelde zich
daar helemaal niets bij voor, want er werd helemaal niet geanalyseerd,
waarom het niet ging.
De kwaliteit van het onderwijs moet worden bewaakt door een examen, dat
wil zeggen dat do relatie tussen de leerstof en de leerling zo was, dat
het kind de leerstof zo rnoest verwerken dat het de leraar bevredigde
- het zag nooit het doel van het leren, het kreeg ook nooit antwoord op

de vraag : "waarom moet ik dit of dat leren ?".
Het antwoord was dan : "nou ja, dat hoort nu eenmaal bij je algemene
ontwikkeling; het staat nu eenmaal in hot boek". De leraar was voor hem
het leerdoel en dat rnoest ook wel, want als het zijn eigen weg ging kreeg

het een onvoldoende : "je geeft geen antwoord op wat ik je vraag en wat
je niet gevraagd wordt dat vertel je maar. Je moet dat weten op die en die
manier".
Het resultaat is dat je een soort systeemscheiding krijgt : je hebt zoveel
leraren en zoveel vakken. Toepassen van het ene vak op het andere Imam
nauwelijks voor. Er ontstond geen attitude, geen werkelijke studiehouding. De intrinsieke motivatie was gestoord : het enthousiasme van
het begin wordt plat geslagen, men doet alleen braaf zijn plicht.
Nu zijn onderwijsveranderingen heel moeilijk te realiseren, want het
onderwijs is een bijzonder subtiele affaire en zeer ingewikkeld. Je werkt
namelijk altijd met de grote onbekende, die je nooit oplost en dat is op
een gegeven moment de mens zelf - en wij weten te weinig van het leerproces, van de lcerspcyhologie.
Het enige wat je waameemt is niet de expressie van het kind, maar alleen

van zijn leren. Niet de expressie van het leren is belangrijk, maar wel
het kind zelf, de onbekende in het onderwijs. En het kind moeten wij in
een situatie plaatsen, waarin hij tevredon is met zijn eigen leven, een
situatie die hij ook zelf kan beoordelcn, waarin hij ook enig inzicht
kan krijgen van zijn eigen schoolcarriere, dat het voor boslissingen wordt
geplaatst die hij aanlcan en dat hij tot zijn eigen genoegen, tot zijn
eigen tevredenheid werkt en niet die van zijn leraren.
Veranderingen komen dus moeilijk tot stand omdat het zo ingewikkeld is en
wat doet men dus ? Men houdt zich vast aan de situatie zoals het was.

Tenminste tot voor kort. VJant sinds de Mammoetwet is er een geweldige ont
wikkeling gaande. De Nederlandsc leraren zijn opener dan gedacht werd en
bereid tot grote inspanningen. Het ontbreekt ze wel eens aan fantasie, ze
hanteren ook wel eens verkeerde normen, ze knielen wel eens voor de verkeerde
goden, maar de situatie is minder star dan 10 jaar geleden. Er is nu sprake
van een overgangsfase omdat wij van het autoritaire schoolsysteem aan
het overschakelen zijn naar een systeem wat minder autoritair is, dat in
plaats van de zuivere kennisoverdracht gaat naar een systeem naar een
opleiding in attitude - dus hoe sta je tcgenover iets -, problemsolving,
teamwork etc.

Het onderwijs - dat zich te sterk heeft aangepast aan de maatschappelijke

eisen, zich be weinig autonoom heeft ontwikkcld als vormingsinstelling moet sterker de nadruk gaan leggen op de zelfontplooiingskant.
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In deze tijd zien wij dus al aanzetten voor de veranderingen in de komende
20 jaar. Vooral de research komt op gang, er komt ook apparatuur beschilcbaar
en het onderwijs wordt door de maatschappij bijzonder gesteund, omdat de
relatie tussen school en maatschappij veel nauwer is geworden.
De toekomstige ontwikkeling zal voor een groot deel bepaald worden door de
spanning tussen ontplooiing en kennisoverdracht.
De maatschappij zal de nadruk blijven leggen op de selecterende leant -

de selectie is steeds gericht op de "besten", maar de aandacht zal ook
sterker moeten worden gericht op de "afgevallenen", de uitgeselecteerden,
waarbij te denlcen valt aan de werkende jongeren. De ontwikkeling van het
onderwijs naar vormingsinstituut wordt nu gevraagd door de onderwijsvragende partij, die zich - voor het eerst in de geschiedenis - manifesteert als duidelijk een partij en als zodanig een duidelijlceconceptie van
het onderwijs vraagt. Dit bevordert de ontwikkeling naar een vormings
instituut. Remmend hierop werkt de eis van de maatschappij naar een meer
specifieke deslcundigheid, naar het voldoen aan bepaalde professionele
normen. Er bestaat een clash tussen de individuele ontwikkeling, de
zelfbepaling enerzijds en de professional!sering anderzijds.
Deze spanning manifesteert zich ook in de eis naar meer democratisering
in het onderwijs : in de komende jaren zal er een fundamentele spanning
bestaan tussen de eis van rationaliteit, deskundigheid en verwetenschappelijking - het mandarijnendom - en de eis tot meer democrati sering van
onderaf, van de basis.

Een zekere mate van kennisoverdracht zal nodig blijven, maar dan zal dit
op een andere manier moeten geschieden : wij trainen nu wel de Icinderen

in lezen en schrijven, maar wij leren ze niets over onze samenleving - een
vak als burgerschapskunde had allang gegeven moeten worden. In dit verband

zal de training van de onderwijzers ook duchtig gewijzigd moeten worden
- dikwijls is de beroepskeuze van de onderwijzer negatief gemotiveerd.
Als een van de belangrijke ontwikkelingen kan men het creSren van de zg.
polivalente school, oftewel de middenschool zien, een school die volgt op
de basisschool en v/aar de nadruk zal vallen op attiutde, problem-solving,
team-work etc. Bovenop die middenschool zal dan de differentiatie

naar de diverse andere scholen (Ilavo, Mavo etc.) plaats vinden.
Men mag verwachten dat - door het in toenemende mate onbestemder worden

van functies - het beroepsonderwijs algemener van aard wordt. Men v/eet niet
meer voor v/elk vale men moet opleiden. De algemene vorming die nodig is
voor de uitoefening van een technisch beroep gaat echter steeds zwaarder
wegen.

Hieraan gepaard is een andere ontv/ikkeling - die echter minder uitgesproken
is - namelijk dat het algemeen onderwijs technischer wordt, dat wil zeggen
de mensen die algemeen onderwijs genieten zich behoorlijk op de hoogte
zullen moeten stellen van wat er in de techniek te koop is en zullen
moeten leren met de technieken om te gaan.
In toenemende mate zal er ook meer aandacht moeten worden besteed aan de

taalbeheersing, daar dit een van de essenti'dle elementen is voor het

succes hebben op scholen. De televisie brengt een grotere algemene ontv/ikke
ling aan de Icinderen, zodat men in de lagere klasse voor de situatie komt
te staan dat men bezig is de leerlingen dingen te leren, die ze al weten.
In zoverre dreigt een veroudering van de school.

45.
KUNST EN CULTUUR

De moderne kunst fungeert als een soort gangmaker voor een nieuwe levens-

houding (met name ziet men dat in de popcultuur).
Uanneer Picasso in 1911 en Apolinaire menen dat het leven absurd is -

"er is niets universeels" dan gebruiken zij het v/oord "absurd" niet.
Evenmin doen dat kleine groepen als Dada, de Stijl etc. Pas na de tweede
wereldoorlog komt dit absurde door, bijv. in "the theater of the absurd"

en in sommige absurde films, dit komt vooral door bij de jongeren.

In de jaren '60 is deze doorbraak definitief. De Cobra-groep wordt
meteen geaccepteerd. De musea zijn in dit opzicht belangrijk, omdat ze een
soort propagandamiddel voor een nieuwe levensstijl vormen (zo schijnt het
Stedelijk Museum in Amsterdam een rol te hebben gespeeld bij het ontstaan
van de Provo-beweging in Amsterdam, v/aar kunst werd gee*xposeerd, waarvan
de boodschap bij hen overgekomen was).
Kunst is primair subjectief, kunst is een subjectieve reflex van het
lagere. In de kunst komt vooral tot uiting :
a. het verdrijven van een vast normenstelsol
b. het sterk relatinistische denlcen : alles is in flux : Leonard Cohen

"I will kill you if I must, I will help you if I can; I will help
you if I must, I will kill you if I can"
c. is er wel iets universeels, zijn wij geen toevalsprodukten ?

(If you call me brother now, forgive me if I inquire : "Just according
to whose plan ?").
Als alles relatief is, dan komt men met de vraag : "wat is dan werkelijkheid ?". Dat ziet men bijv. gedemonstreerd in de film : "Vorig jaar in
Mari'e*nbad", waarin fantasie en werkelijkheid volkomen in elkaar overschuiven en dat werkt door : de mensen worden op een onfilosofische
wijze met dit soort dingen in nun dagelijkse leven geconfronteerd - dit
ziet men met name in de popcultuur, vooral in de songs. Maar niemand is
er happy mee. Het economische en sociale kan je niet losmaken van de
culturele aspecten. De wereld van vandaag kan men in drie groepen
verdelen :

a. de optimistische, dat zijn de mensen, die bijv. naar een museum gaan,

Picasso belcijken en zeggen : "lcijk hij schildertmeisjes zoals dat
altijd is gedaan, alleen hij doet dat in een nieuwe stijl".
En deze mensen lcijken tegen de hele maatschappij zo aan : "wij hebben
wel een bevolkingsexplosie, maar daar komen wij wel doorheen"
b. de pessimisten die zeggen : "het is vreselijk, maar ik ben een creatieve
vent, ik heb wat be zeggen en dan spring ik er maar in en dan doe ik maar
mee"

c. een kleine groep die zegt : "het is vreselijk, maar wij moeten er iets
aan doen". Dat zijn de echte revolutionairen.
Er is een aantal kunstenaars, dat bewust bezig is met andere dingen, die
de moderne kunst op het ogenblik doet, en proberen een andere richting uit
te gaan. Ze proberen vanuit het heden naar iets anders te gaan - andere
dingen te gaan zeggen. V/at het wordt is een vraag, want men v/eet niet of
wij daar tijd genoeg voor hebben, maar wij moeten er voor vechten.

46.

De huidige situatie wordt dan ook niet erg vrolijk gezien. Er is sprake
van een kentering, een overgangsfase, een crisissituatie. Hiervoor zijn
verschillende zaken aan te wijzen :

1.

de kunst van de bourgeoisie heeft ongeveer het nulpunt bereikt.
Dit wordt veroorzaakt doordat wat wij tot dusver tot de kunst hebben
gerekend, het privilege was van een bovenliggende groep, die dat in
de 19e eeuw tot kunst heeft geproclameerd. En met de klasse die
ondergaat, gaat ook die functie van de kunst onder, dat is zonder
enige twijfel. Dat is bijv. heel duidelijk te merken bij publieks-

gebonden kunsten als toneel en muziek, die zeer vertraagd reageren op
maatschappelijke veranderingen - de beeldende kunsten, waar de kunstenaar veel autonomer staat tegenover zijn publiek - die beeldende kunst

heeft veel alerter, seismografischer gerageerd op maatschappelijke
veranderingen

2.

kunst en leven zijn veel te weinig geintegreerd. Het gejammer van de
kunstenaars over deze integratie hangt samen met hun eigen normen,
nl. het verliefd zijn op hun eigen status. De kunstenaar lijdt aan een
minder- en een meerwaardigheidsgevoel : het gebrek aan contact aan
de ene kant, het vasthouden aan hun eigen standje anderzijds.

Er zijn geen kunstenaars als aparte stand ; er is sprake van een groot

J.

creatief proces in de samenleving, waaruit kunstenaars kunnen voorkomen.
Door de ontwikkeling van de samenleving zullen wij de creativiteit als
zingeving van ons leven moeten gaan erkennen
de kunst zit teveel vast aan een kapitalistisch marktmechanisme, waarin
de kunstenaar afstevent op de elite-producent voor elite-afnemers.
De kunstmarkt is gefixeerd op bepaalde dingen die "in" zijn : "De drol
van de antikunst van vandaag, is de kunst van morgen", de rest komt

4.

de musea zijn teveel tempeltjes, de kunstenaars, de functionarissen

niet aan bod

onthullen zich met priesterlijke gewaden, om mee te spelen in het spel

5.

6.

7.

dat "kunst" heet.
Veel van de mythologie van de kunst is al uitgehold en zal verder
uitgehold worden : het grote talent, de heilige inspiratie, de
uniciteit van het kunstenaarschap heeft in deze wereld een steeds
mindere plaats
de crisis ligt voor een heleboel mensen in het feit dat de vormende
expressie steeds meer afglijdt op de wereld van dit ogenblik. Wil je als
kunstenaar je stempel kunnen drukken op de samenleving, dan heb je

expressievormen nodig, die eveneens op een grotere schaal (niet meer de
expressie op e£n vierkante meter) werken
veel van de vormgevingsprocessen, die vroeger typisch als het terrein
van het talent, van de kunstenaar werden gezien, hebben zich in hoge
mate laten technologiseren. Je kan een heel stuk artistieke vormgeving
vervangen door toegepaste kunst, door technologisch vakmanschap. Het
terrein van de kunst is dus veel kleiner geworden
er is sprake van een grote groep kunstenaars, die niet in positieve
maar in negatieve zin de uitvallers zijn van de huidige maatschappij :
zij hebben de kunst niet gekozen omdat zij het in zich hebben om vanuit
de menselijke luxe nog een extra vorm te geven aan de noodzakelijke
dingen van het leven, een extra expressie te geven, maar die de kunst
gekozen hebben omdat zij niet in staat waren gewoon mee te draaien met
deze maatschappij.

47.

Er is sprake van twee aspecten : er zijn kunstenaars die er boven staan en

betere alternatieven zien en er zijn kunstenaars die zich verzetten tegen
een maatschappij waarin zij dreigen onder door te gaan, die in zekere zin
de drop-outs van de maatschappij vormen. Drop-outs die in de kunstenaars-

wereld sterk vertegenwoordigd zijn, bij welke laatste groep steeds sterker
het gevoel naar boven komt dat zij misbaarder zijn. Ook voor hen geldt
de vraag hoe zij zich zinvol moeten voelen, zich opgenomen moeten voelen
in de komende maatschappij. Wat heeft het absurde theater gedaan ? Dat
heeft de mensen door elkaar geschud : "mensen wordt wakker, het is allemaal niet zo mooi als het lijkt". Maar het griezelige is dat wanneer
de mens wakker is, je alleen maar kunt zeggen : "kijk, kijk goed hoe het

is" en dan kun je er ook nog wel om lachen - zij het wat cynisch. Er moet
dus een nieuwe cultuur komen, want de burgerlijk-technische cultuur met
zijn christelijk-humanistische achtergrond is aan het ineenstorten of
gaat zijn achtergrond missen. Afgezien van de mogelijkheid dat de
situatie helemaal kapot kan lopen - door de mens zelf, of door God -

kan men deze nieuwe cultuur krijgen, doordat de mens opnieuw op zoek gaat
naar een achtergrond : God "herontdekt", of andere vormen van religieusmysticisme zoekt. Voor een nieuwe cultuur is het noodzakelijk dat de
burgerlijke mentaliteit, die overal is binnengeslopen, wordt gebroken.
Er doen zich dan twee mogelijkheden voor :

1. de "linlcse" jongens realiseren hun revolutie - juist omdat ze niet
schieten, bestaat er een grote kans dat hun revolutie slaagt. Men
moet hopen dat deze "linksen" niet te dogmatisch zijn, anders ontstaat
er een soort geestelijke dictatuur

2. een contra-revolutie - naarmate de onder 1 genoemde ontwikkeling zich
realiseert, neemt de kans op een dergelijke contra-revolutie toe. In

een dergelijke staat is geen plaats voor waarheid, recht en vrijheid.
Deze ontwikkelingen moeten genoemd worden omdat de ontwikkelingen op het
gebied van kunst en cultuur niet politiek indifferent is. Helaas is de
overheid op dit gebied wel eens wat te inert, men negeert teveel
de geestelijke ontwikkelingen.
Door de veranderingen die in de maatschappij gaan optreden, zullen steeds
meer mensen gedwongen zijn te gaan leven, waarvan ze tot voor kort met
een sneer in de stem zeiden : "zo leven alleen maar kunstenaars".

In de toekomst zal men steeds meer het open creatief proces open moeten
stimuleren - waar iedereen, al van de kleuterschool af, in betrokken is de afstanden zijn nu te groot tussen de mensen, hun maatschappij en hun
kunst. Daartoe moet men non-specialisme bevorderen. Impliciet ligt hieraan
ten grondslag dat er geen verschil bestaat tussen kunstenaars en amateurs.

Er zullen - op basis van het creatieve vermogen dat de mens ingeboren is nieuwe vormen van creativiteit verschijnen. Die zijn nu al aanwezig in de
vorm van subculturen, die wij zien verschijnen in de vorm van popmuziek,
underground etc. Deze zullen echter worden gerekend tot de belangrijke
culturele verschijnselen van deze tijd.
Wij moeten hierbij niet vergeten dat de cultuur en de cultuurbeoefening,
de culturele participatie plurifomiseert. Het is niet meer zo dat er 6en

waarde-oordeel geldt van "van Gogh dat is het". Het wordt veel pluriformer,
de verschijnselen worden veel pluriformer, de verschijnselen worden veelvuldiger, er is ook veel meer tijd om ze te maken, er is ook veel meer
tijd om er naar te luisteren, te kijken, er zijn ook veel meer mensen
die het beoefenen.

Het is in dit verband min of meer vanzelfsprekenddat het onderwijs veel
meer gericht moet worden op de persoonsvorming, dan op de scholing voor
een vak of een beroep. Men moet zich richten op de mensvorming.
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De kunstopleiding zal de kunstenaars veel meer moeten leren dan de dingen,
die ze tot nu toe leerden : het gaat bijv.niet alleen om de visuele waar-

neming, maar ook om een heel stuk waarnemingspsychologie.
Belangrijk is echter dat vele kunstenaars tot de ontdekking komen, dat
hun niveau hen bepaalde beperkingen oplegt, niet zozeer de beperkingen
van hun maatschappij.

Wij gaan namelijk toe naar een maatschappij met onderscheidingen die met
jezelf te maken hebben en daarom misschien veel pijnlijker zijn dan de
onderscheidende klassen van vroeger. En dan is het drop-out zijn veel
erger, want je bent het zelf en het is niet meer een factor van buiten :
de klasse.
toneel

Wij staan op het punt binnenkort een andere richting in te slaan.

Het grote probleem is dat toneel zo'n gebonden kunst is, dat de vernieuwingpogingen - ook in het verleden - nooit veel kans hebben gehad
in het toneel. Vergeleken bij de ontwikkelingen op het gebied van de
muziek en de letterkunde blijft het toneel achter, omdat het gebonden
blijft aan de dialoogvorm, aan het publiek, kortom aan gegevenheden die
onontkoombaar zijn, wil je nog van toneel lcunnen spreken. Het toneel zal
wel veel maatschappelijk ge'dngageerder zijn, maar grotendeels hangt dat
van de toneelschrijvers af, die Nederland maar nauwelijks heeft.
Een specifiek Nederlands probleem is dat wij nog steeds met een
calvinistische traditie worstelen, die toneel nog steeds beschouwt als iets
wat toch niet zo behoorlijk is : het gevolg is dan ook, dat v/ij eigeniijk
geen toneeltraditie hebben - en dat v/reekt zich op het huidige toneel een buitenlands repertoir, wat dan toch altijd een beetje een slap aftreksel
vormt van het wereldrepertoire : Nederlandse regisseurs gaan naar Londen,
Berlijn of Parijs, kijken hoe daar een stuk ge"dnsceneerd wordt en gaan
dat dan nadoen. Wat oudere vormen als bijv. het straattoneel, zullen
weer v/at meer ontwikkeld worden en dan met name vanuit het amateurtoneel.
Uit het feit echter dat dit ontwikkeld moet worden door het Nederlands

centrum voor amateurtoneel blijkt wel dat hier de overheid als ook het
beroepstoneel schromelijk telcort schiet. Van het beroepstoneel kan men
zelfs van een grote onmacht spreken.
muziek

Internationaal gezien heeft Nederland op muziekgebied nooit erg veel

betekend. Met name echter het optreden van Schat c.s. (het Reconstructieteam) heeft nogal krachtige rimpelingen in het traditioneel muziekleven
doen ontstaan. Zij stelt zich de nogal principie'le vraag : "wat is de
functie van het muziekleven en wat zou deze kunnen zijn ?". Het gaat
hen niet - zoals wel eens wordt gemeend - om het feit dat uitsluitend

hun muziek in de programma's opgenomen zou moeten worden, maar om de
structuur van de huidige muzikale instellingen. De spanningen worden
vooral veroorzaakt doordat de vooruitstrevcnden willen: het doorbreken

van de verhouding musicus - werknemer. De uitvoerende musici zijn volgens
hen muzikaal onmondig, want zij hebben geen enkele inspraak in wat zij
willen doen en wat zij niet willen doen. Doordat zij - relatief, in vergelijking met het buitenland - goed betaald v/orden, zitten zij vast aan een
muzikale markt die belemmerend v/erkt op de ontplooiing van hun creatieve
vermogens.
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Het spreekt vanzelf dat deze opvatting botst met de gevestigde instellingen
- er v/ordt gesproken over een muziekindustrie die zich niet brodeloos wil

laten maken door bepaalde ontwikkelingen. Overigens moet geconcludeerd worden dat
door het optreden van het Reconstructie-team, Nederland - voor het eerst,
zou men kunnen stellen - een belangrijke rol in de ontwikkeling van de
muziek heeft gespeeld, nl. in de overgang van de avant-garde groepen

(opererend vanuit het l'art pour l'art-idee) naar een vorm van muzikale
creativiteit die in de eerste plaats naar de functie van de muziek in

de maatschappelijke ontwikkeling vraagt (in het buitenland ziet men wel
enkele individuen die vanuit dit laatste principe werken - bijv. Luigi
Nono - maar een dergelijke groep als in Nederland vindt men nergens).
In dit verband zal het weinig opzien baren dat de muzikale ontwikkelingen
niet los gezien lcunnen worden van de maatschappelijke ontwikkelingen.
Wanneer de maatschappelijke verhoudingen blijven zoals zij nu zijn,
dan zal het muziekleven veel meer gaan dan tot nu toe naar een sfeer van

commercialiteit : het "stardom" zal een veel grotere nadruk krijgen.
Het gaat daarbij niet zozeer om de muziek, als wel om de "grote" dirigent,
de "grote" solist, die een werk vertolkt. Een dergelijke trend ziet men
al duidelijk in de grammofoonplatenindustrie. Er kunnen zich bepaalde
sociale veranderingen voordoen - waarbij de mens in staat is tot volledige
zelfontplooiing, werkelijk vrij is in het doen van zijn lceuze als v/erlcnemer, als staatsburger, als consument, als onderwijsvrager - hetgeen

tot gevolg zal hebben dat het muziekleven zich niet meer uitsluitend zal
richten tot een laag van de maatschappij, mede doordat door andere
opleiding e.d. het muzikale analfabetisme, wat nu bij een groot deel van
de mensen bestaat, aal worden afgeschaft, waardoor andere vormen van
muzikale creativiteit lcunnen ontstaan, omdat de mens zelf lean bepalen
wat hij wil consumeren en wat hij wil produceren.
literatuur

De literatuur verkeert in een impasse, want na de oorlog zijn de schrijvers
meestal niet in de gelegenheid geweest zich in tegenstelling tot de generatie
daarvoor
op intellectueel niveau te ontwikkelen. Dit wordt in het

algemeen veroorzaalct doordat de schrijvers vroeger zich zelf konden bedruipen
en daardoor hun leven schrijvend konden doorbrengen. De huidige schrijver
heeft er altijd een baantje bij moeten hebben en verkeert daardoor in
het nadeel vergeleken met zijn vroegere soortgenoten.
Maar juist omdat hij in het algemeen intellectueel minder ver dan zijn
soortgenoten en uit een andere situatie voortgekomen is, is de vernieuwing
ook zo overrompelend geweest, was er sprake van een revolutionair aspect,

lets dergelijks herhaalt zich in de tijd dat Jan Cremer populair wordt - een
jongen met weinig opleiding, milieu-omstandigheden tegen zich, maar die
toch een boek geschreven heeft waarvan Vinkenoog, Vaandrager en Sleutelaar
gedroomd hadden dat zij dat zouden schrijven. Een boek dat veel meer dan
Anna Blaman's "Eenzaam Avontuur" het sexuele taboe ondersteboven heeft

gegooid, wat je dan ook positief moet beoordelen.
Maar intussen komt die impasse, maar hoe dat komt is een vraag. Misschien
is het wel de opkomst van de "Merlynisten", die een poezie van en voor
geleerden in de hand heeft gewerkt. Hetgeen niet wegneemt dat een aantal
schrijvers met waardevolle dingen bezig zijn, met problematieken die de
moeite v/aard zijn.
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Overheersend bij dit alles is wel dat er een sterke behoefte is aan een

cultuur-politiek, v/aarbij voorop staat dat de mens een creatief wezen is,
dat zich moet lcunnen uiten. De mens heeft vergeten hoe hij kan spelen.
En wanneer men de inhoudsloze taken bedenkt waarmee iedereen in het indus-

triSle milieu zich heeft verenigd en het feit dat de opvoeding steeds meer
technologisch is geworden, en voor de gev/one man niet meer dan een onder-

zoek naar zijn geschiktheid voor een "baantje", dan kan men toch moeilijk
verbaasd zijn dat de mens verloren is. Hij is bijna bang voor nog meer
vrije tijd. Hij verlangt "overuren" en heeft een latente vijandigheid
tegenover automatisering. Belemmerd in zijn creativiteit, wordt hij
volkomen buitenspel gezet. Hij moet geamuseerd worden. De vormen die overheersen in zijn werk worden verplaatst naar zijn vrije tijd, die steeds
meer gemchaniseerd wordt; op die manier wordt hij uitgerust met machines

om te worstelen met de vrije tijd, die machines hem hebben bezorgd.
En om dit alles goed te maken, om de psychologische slijtage van onze
technologische eeuw te verlichten, bestaat er in een woord, amusement.
Als onze man na de dagtaak gespannen en vermoeid van de lopende band komt
in datgene wat zonder een schijntje ironie "de vrije tijd" wordt genoemd,
waarmee wordt hij dan geconfronteerd ?
In de bus naar huis leest hij een krant, die identiek is aan de krant van
gisteren, in die zin dat dezelfde elementen opnieuw in ellcaar zijn geflantst

vier moorden, dertien rampen, twee revoluties, en "iets dat lijkt
op een aanranding"
wat ook weer precies hetzelfde is als in de krant
van de vorige dag
drie moorden, negentien rampen, een contrarevolutie, en nog iets gruwelijks
en tenzij hij een uitzonderlijk
mens is, zal het in de plaats daarvoor komende plezier dat hij ontleent
aan het ronddolen in die wreedheid en wanorde, voor hem het feit verdoeze-

len, dat er niets nieuw is van al dat "nieuws" en dat het feit dat hij
het dagelijks bijhoudt, niet zal leiden tot een verruiming van zijn
bewustzijn van de werkelijkheid, maar tot een gevaarlijke bewustzijnsvernauwing, naar een soort mentaal proces dat meer gemeen heeft met de
speekselafscheidingen bij het houden van Pavlov dan met het subtiele van de
menselijke intelligence.

De hedendaagse mens verwacht te worden geamuseerd. Zijn actieve deelname
bestaat bijna niet. Kunst - wat dit dan ook is - is iets waar de meerderheid
zelden over nadenkt, iets dat bijna belachelijk is en waartegen men soms

zelfs met trots een houding aanneemt van een hardnelckige onverschilligheid.
Deze bedroevende stand van zaken wordt onbewust nog bekrachtigd door de
hardnelckige platvloersheid van onze culturele instituben. Musea zijn ongeveer
even lang open als kerken, hebben dezelfde schijhheilige geuren en stiltes,

en een snobistische aanmatiging die geestelijk rechtstreeks in strijd is met
de levende mens, die er zijn werk heeft hangen.

Wat hebben die stille gangen te maken met Rembrandt en de bordjes "Niet
Roken" met van Gogh ? Buiten het museum wordt de gev/one man op een afdoende
manier buiten die eigen stimulerende invloed van de kunst gehouden, door
de mode van het makelaarssysteem, dat, toevallig, maar uit economische
noodzaalc, veel meer te maken heeft met het opduiken en ontstaan van zg.

"kunstvormen" dan algemeen wordt aangenomen. Kunst lean geen noemenswaardige
betekenis hebben voor een samenleving die een scheiding maalct tussen het leven
en de kunst en die uit een soort eerbied Icunstprodukten verzamelt als prehistorische gebeentes. De kunst moet het leven bezielen. V/ij zien een
situatie onder ogen, waarin het leven voortdurend vernieuwd wordt door de
kunst, een situatie ontstaan uit verbeelding en hartstocht om ieder
individu te inspireren creatief te reageren, om van ellce daad een creatie
te maken. Wij zien het onder ogen. Maar wij zullen het zelf, nu, moeten
creSren want het bestaat niet.
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De huidige situatie zou niet in scherper contrast lcunnen staan. De kunst
verdooft het leven; v/ij zijn getuige van een situatie waarin het leven

voortdurend door de kunst ontzield wordt, een situatie waarvan op een
sensationele en corrupte manier een verkeerde voorstelling wordt gegeven
om ieder individu te inspireren tot een afgezaagde en passieve reactie, om
van ellce handeling een banale en automatische inwilliging te maken.
Wil een kunstwerk ook maar worden opgemerlct door de doorsnee mens, die
ontmoedigd is, rusteloos en zonder concentratievermogen, dan zal het
moeten wedijveren met de aanblik. Het moet niets voorstellen, dab in

beginsel ongev/oon of verrassend is; het publiek moet zich gemakkelijk en
zonder reserve kunnen identificeren met de protagonist, om zelf de teugels
stevig in handen te lcunnen houden op de emotionele glijbaan en over te
schakelen op afstandsbediening. V/at er gebeurt is meevoelen op een zeer
voor de hand liggend niveau, blind en kritiekloos. Voor zover ik v/eet was

Brecht de eerste die de aandacht vestigde op die methode van acteren,
die er op gericht is om bij een publiek een soort meevoelen te veroorzaken ten koste van het inzicht. Het was om deze verwarde tendens van het

moderne publiek te weerleggen, om duidelijk te maken, dat hij zijn

"afstandstheorie" van acteren formuleerde, een methode die geschilct was
om te inspireren tot een meer actieve en kritische vorm van deelname.

Vreemd

genoeg heeft Brecht's theorie geen noemensv/aardige invloed gehad

op het populaire amusement. De levende lijlcen zijn er nog steeds; de vertoning wordt opzienbarender.
Misschien gaan de ontwikkelingen plaats vinden in een - om het zo maar

eens te noemen - "inner-space", in out-of-states of consciousness, daar
waar op dit moment nog geen leerboekjes over bestaan, omdat het gaat over
een soort vierde dimensie, die wordt opengegooid, mede via extra-sensoralperception. De boelcen hierover zullen meer gelezen worden, er zullen meer
tijdschriften over verschijnen, mede gelet op de belangstelling voor de
jeugd hiervoor. In de V.S. is deze ontwikkeling al geruime tijd aan de
gang.

Er is dan ook een duidelijk groeiende interesse van de mens voor Science
Fiction en de verwachting is dat deze interesse nog zal toenemen.
SPORT

V/at betreft de organisatie en de aanpak is de sport bij, er bestaat echter
een telcort aan installaties en accommodaties. De huidige situatie wordt

- gelet op de maitaliteit van de Nederlandse bevolking, die niet zo erg

sportief "minded" in actieve zin is - als redelijk bevredigend beoordeeld.
De competitie-sport zal slechts voor een dunne laag bereikbaar zijn en
blijven, omdat hier grote fysieke en mentale eisen worden gesteld.
De sport bev/eegt zich in een richting van recreatie- of relax-sport, v/aar
gezinnen als geheel aan deel gaan nemen. Dat zal dan voornamelijk in
weekends plaats vinden, want aan de avondsport wordt niet zoveel meer
gedaan, vooral door de grote plaats die de televisie inneemt.
Door allerlei ontwikkelingen in de maatschappij staat de sport echter aan
het begin van een nieuwe, andere ontwikkeling voor de toekomst.
De grote veranderingen zijn mee opgekomen met de betere economische en

sociale omstandigheden, die aanwezig zijn, waardoor de mogelijkheid is
geschapen om ook meer vrije tijd zinvol te besteden en dat deslcundigen op
allerlei gebied zich daarover hebben gebogen om de mens in zijn vrije
tijd gezond verder te laten leven, zodat hij optimaal kan functioneren
en uit kan groeien naar een harmonisch mens. V/at betreft de lichamelijke
en geestelijke volkgsgezondheid heeft de sport een wezenlijke rol te
vervullen.
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GEESTELIJKE EN LICHAMELIJKE VOLKSGEZONDHEID

De biochemie en de fysica zijn van grote invloed op de medische ontwikke
lingen, niet alleen v/at betreft de bei'nvloeding van allerlei montale
processen, maar ook v/at betreft v/aarnemingsinstrumenten, operatieve ingrepen, bestraling e.d. Tevens heeft de biochemie ook een grote invloed
gehad op de seksualiteit : er is een scheiding mogelijk gemaakt tussen
seksualiteit en voortplanting; het laten geboren worden van Icinderen,
de zwangerschap lean steeds meer een vrijwillige daad zijn, er komt een
scheiding tussen seksualiteit en voortplanten.

Overigens is v/at de seksualiteit betreft de toestand onbevredigend want
men heeft te weinig inzicht in de invloed van de seksualiteitsbeleving
op de intermenselijke relaties. De seksualiteit v/ordt teveel in de taboesfeer gezien.

Overigens zit er in de losmaking van de seksualiteit van de zwangerschap
met de daaraan gepaarde vrijheid van keuze een zeker gevaar, nl. dat men
verantv/oordelijk is voor de besluiten die men neemt.

Als men als gevolg van een verkeerde besluitvorming de gevolgen wil
afwentelen op de gemeenschap, dan leidt die vrijheid tot verantv/oordelijkheidsverlies en tot degeneratie.
Overigens ziet men op het gebied van de medische wetenschap de ontwikke

ling van hoe langer hoe meer mogelijlcheden om met elegante methoden ziektes
te voorkomen.

Een gevaar daarbij lean zijn dat de medische wetenschap steeds meer "ont-

menselijkt" v/ordt, v/aarbij de zelfv/erkzaamheid van de patie'nt geringer v/ordt.
Met name in de verloslcunde ziet men dan ook het streven om de verloslcunde

uit het gezinsleven te halen.

Men mag geen revolutionaire veranderingen verwachten, zoals bijv. het
tot leven welcken van dode mensen, het laten verdv/ijnen van tumor als sneeuw
voor de zon, geen revolutionaire verandering met betreldcing tot de ouderdom.
Wel zal de kennis over dat deel van ons lichaam dat in sterke mate ons

handelen bepaalt - met andere woorden de hersenen - sterk toenemen.
Door fundamentele research zal men - op langere termijn echter - in het
v/ezen van de celsplitsingen, die tot kwaadaardige gezwellen aanleiding
geven, doordringen.
Het feit echter dat bepaalde medische technieken zullen worden verbeterd
geeft aanleiding tot het stellen van een paar ethische vragen, zoals :
bewijs je de mensen een dienst door ze te helpen door het toepassen van
die technieken, gezien het toch geringe resultaat ? Bovendien : er bestaat
een telcort aan mensen en aan geld om die technieken toe te passen. Heeft
het dan wel zin dit alles toe te passen, om het leven met 2 dagen te verlengen ? De vraag rijst dus : v/at kan de mens zich permitteren om een zeer
klein aantal mensen een zeer dubieuze verlenging van het leven te bekostigen ? De kwestie van het budget gaat daarbij een rol spelen. Het gaat
er daarbij om het optimum te vinden, v/aarbij het toepassen van de medische
technieken nog wel realistisch is en v/aar niet meer. Dit v/ordt instinctueel
gcvoeld.
De mensen moeten zelf lcunnen beslissen v/at er met hen zelf

gaat gebeuren : "laat mij maar in vrede sterven". Men mag verwachten dat
in de komende 20 jaar die persoonlijke vrijheid - die als een bewijs van
de toenemende mondigheid lean worden gezien - in toenemende mate gerespecteerd
zal worden. De ontwikkeling van de moderne maatschappij is zodanig, dat zij
steeds meer vrijheidsgraden geeft, maar tegelijkertijd ook een hoop mensen
het benauv/ende gevoel geeft, dat ze zo ontzettend veel mogelijlcheden hebben
v/aar ze uit moeten kiezen en waar ze zelf verantv/oordelijk voor zijn.
Een typisch voorbeeld daarvan is de eis voor de abortus; als er eenmaal
- ongewild en onbedoeld - zwangerschap tot stand gelcomen is, zal - hoev/el
geleidelijk aan - het afbreken van - althans zeer jonge - zwangerschappen
geaccepteerd worden als een handeling, die als noodoplossing toch in
aanmerking komt.
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Bij abortus zal ook steeds meer de wil van de zv/angere vrouw van doorslaggevende betekenis bij de besluitvorming zijn.
In dit verband zal het ook steeds meer gcaccepteerd worden dat ieder
echtpaar het recht heeft zijn eigen gezinsgrootte te bepalen en dat daarbij
geen enkele belemmering van overheidswege in de v/eg gelegd mag worden,
maar dat de overheid alle hulprniddelen moet bieden deze wens te realiseren.
Verwacht mag worden dat dit in de komende 10-20 jaar ook zal gebeuren.
Anti-conceptionele middelen zullen via het ziekenfonds beschilcbaar gesteld
v/orden. Er zal hoe langer hoe meer inzicht komen in de seksualiteitsbeleving, v/at selcsualiteitsbeleving nu eigenlijk is, v/elke factoren de

seksualiteitsbeleving bei'nvloeden en hoe omgekeerd de selcsualiteitsbeleving
uitwerkt in de tussenmenselijke relaties.

In dit verband moet er op gewezen v/orden dat de grotere vrijheid ook in
de rechtspraak tot uiting zou moeten komen. V/ij zien daarentegen een stuk
traagheid bij de mensen, die het recht toepassen. Dit v/ordt bijv. duidelijk
gedemonstreerd in de nieuwe echtscheidingswet, die helemaal niet in overeenstemming is met de ontwikkelingen die aan do gang zijn en met de
tendensen voor de toekomst : echtscheiding v/ordt toegestaan, maar met een
verregaande bemoeienis van allerlei mensen die deskundig heten; die de
mensen, die willen scheiden - volwassenen dus - willen gaan betuttelen,
wat volleclig onacceptabel is.

Weliswaar zijn er enkele gunstige aspecten te noemen, zoals bijv. ons open
oog voor de vele aspecten van de psychiatrie, maar over het algemeen wordt
de situatie niet erg vrolijk beoordoeld. Er bestaat een gev/eldige v/eerstand
tegen het erkennen van het psychisch ziek zijn. Gelukkig begint hierin een
zekere kentering te komen, te danken bijv. door de geweldigc inzet van
Trimbos.

Er zijn symptomen van allerlei psychische ellende in ons volk te onderkennen : het aantal pati'enten neemt ook duidelijk toe, niet alleen individuele pati'enten, maar ook groepsfenomenen zoals druggebruileers, jeugderiminaliteit, ochtscheidingen etc. De opleidingsmogelijleheden en de geldelijke
voorzieningen sukkelen bij deze ontv/ikkelingen achteraan.
Er is bovendien een achterstand op het gebied van de meer exactere richtingen
in de psychiatrie, er wordt te weinig aan fundarnentele research gedaan,
hetgeen v/ordt veroorzaalet door een tekort aan laboratoria en door de
versnippering op organisatorisch gebied van allerlei instanties die zich
met psychiatrie en gezondheidszorg bezighouden. Er is overigens een verschuiving in de belangstelling gaande, voornamelijk veroorzaalet door de
tweede wereldoorlog, alsmede door het probleem van de overbevolking, een

verschuiving van libidineuze driften in de seksualiteit naar agressie.
Over het algemeen verwacht men dat in de toekomst steeds meer gebruik zal
worden gemaakt van psychofarmaca om bepaalde symptooin-complexen zoals
angst en depressie te bei'nvloeden. Door een betere biochemische leennis van
afwijkende geestelijke toestanden zal in toenemende mate gebruik v/orden
gemaakt van psychofarmaca en psychodelica als hulprniddelen bij de therapie.
Op het gebied van de therapie verwacht men dat er meer gebruik zal worden
gemaakt van groepstherapie, men zal in toenemende mate de individuele
therapie verlaten en naar groepstherapie overgaan. De technieken hiervan
zullen meer ontwikkeld v/orden, zoals bijv. family-councilling, joint inter
view, echtpaar-therapie. Er mag een grote opbloei van de sociale psychiatrie
v/orden verwacht en de behandelingsmethoden zullen verbeterd v/orden, een
verbetering die vooral gelegen zal zijn in de combinatie van psychodynamische principes en gedragstherapeutische principes.

54.
VOEDING

Er is in de westerse samenleving meer sprake van overvoeding dan van ondervoeding. Dit levert een aantal gevaren op, waartegen gewaakt moet v/orden,
zoals bijv. lewalen als hart- en vaatziekten.
De vraag is : hoe zal men zo gezond mogelijk voedsel krijgen ?
Doordat men de voedingsmiddelen steeds fraaier kan maken, dus steeds meer
het uiterlijk, de smaale lean verbeteren, de ''texture" van het voedsel

(d.w.z. de manier waarop het in de mond ligt), v/aarbij een groot aantal
chemische stoffen door de industrie wordt gebruikt met alle risico's van
dien, zodat de intensiteit van het onderzoek naar toxische stoffen in de

voeding zal moeten toenemen.

Ondanks een overvloed van voedingsmiddelen is er nog sprake van een onjuiste
voeding in alle klassen van de bevolleing. Ten dele berust dit op onwetendheid, ten dele door het feit dat andere drijfveren een gezonde voeding in
de weg staan. Deze drijfveren liggen in de sociaal-psychologische sfeer
en hierover is helaas te weinig bekend. Een groot deel van de onjuiste
voeding vindt
ouders als in
op het gebied
Voorlopig zal

zijn oorzaak in de pedagogische sfeer, zov/el v/at betreft de
het feit dat er onvoldoende onderwijskundige voorlichting
van de voeding v/ordt gegeven.
de trend naar overvoeding wel blijven bestaan - tenminste

als de welvaart zich blijft ontwikkelen. Het voorlichtingsbureau voor de
voeding en andere instanties zullen hun uiterste best moeten doen daarvoor

te waarschuwen, temeer daar het effect van de voorlichting maar betrekkelijk
is.

Met het toenemen van de welvaart ziet men ook een trend naar het consumeren

van meer luxe consumptiegoederen ten leoste van eenvoudige voedingsmiddelen
zoals brood en aardappelen.

Indien de vrouv/en meer buitenshuis gaan werken zal de industrie nog een enorme
ontplooiing krijgen in de richting van voorbereide maaltijden.
V/at betreft de grote inrichtingen zoals ziekenhuizen en bejaardentehuizen
zal men sterk in de richting gaan van voorbereide maaltijden; een sterkere
mechanisatie zal zich daar voordoen in verband met het schaarser en duurder

v/orden van de arbeidskrachten. lets dergelijks valt ook voor de horecasector te verwachten.

De maaltijd in de vorm van een pil zal nooit in grote hoeveelheden v/orden
gebruikt, omdat :

1. sterk geconcentreerd voedsel toch veel vocht vraagt
2. het culinaire, de smaakbehoefte niet v/ordt bevredigd.

55.

Vraag

VOOR ZOVER NIET GENOEMD BIJ VRAAG 5 EM VOOR ZOVER VAN TOEPASSING
VRAGEM NAAR DE ROL DIE ONDERSTAANDE FACTOREM SPELEN, DE INVLOED DIE

ZE UITOEFENEN OP HET BETREFFEMDE VAKGEEIED (SPECIALISATIE). HET
BETREFT

:

- de automatisering.

Inleiding

Bij deze vraag wordt o.a. de rol en invloed van de automatisering aan de
orde gesteld. Het lijkt ons nuttig orn dan vooraf de ontwikkelingen op
net gebied van de automatisering zelf eerst aan de orde te stellen.

Er is sprake van een toename van de automatisering met 15 &• J50£$ per jaar,
zov/el kwantitatief als kwalitatief. En deze toename heeft enorme gevolgen
voor zov/el de produktie als ook de welvaart. Een ander gevolg van de
automatisering is een kosmopolitisering van het leven, zo zal bijv. een
internationale televisie-uitwisseling met automatische vertaling invloed
hebben op het levensgevoel van de mensen : het nationalisme zal onder
invloed hiervan afnemen. Een meer principiele verandering is dat de
automatisering ook zijn invloed zal doen gelden op meer menselijke
gebieden : zo zal bijv. de pamerkeuze per computer zich verder uitbreiden. Ook bij het zoeken naar een betrekking zal de computer worden
ingeschakeld - over 10, 20 jaar zal er sprake zijn van automatische
arbeidsbureaus.Via de computer kunnen zov/el werkgevers als werknemers
hun vraag en aanbod kenbaar maken op een veel grotere schaal en veel
sneller dan tot nu toe. Op het gebied van de handel zou zoiets meer algemeen
kunnen gebeuren, bijv. bij makelaardij in onroerend goed - in Duitsland
en de V.S. gebeurt dit voor een deel al via computers.
Het vraag- en aanbodmechanisme zal veel meer geautomatiseerd kunnen v/orden,
v/aardoor eveneens een rationalisatie in het distributie-apparaat kan v/orden
verkregen. Er is een steeds verder gaande rationalisering en verwetenschappelijking van het gehele leven te constateren. De wetenschap en de
techniek veranderen ook de denkwijze van de mensen : men komt losser te
staan tegenover zaken als religie en seksualiteit. Over het algemeen voelt
men zich v/at machteloos tegenover deze nieuue ontv/ikkelingen, maar over het

algemeen v/orden de "gevaren" overdreven - ze zijn dan ook niet op redelijke gronden gebaseerd (ook voor de eerste auto's had men een zekere
angst).
In tegenstelling tot v/at velen denken zou automatisering een gemakkelijke
controleerbaarheid mee kunnen brengen, want een in het openbaar geprogrammeerde
computer is gemakkelijker te controleren dan een politicus. Hetgeen de
vraag oproept of men meer vertrouwen in een computer dan in een politieke
partij moet hebben, of anders gesteld : leidt dit niet tot een ontmenselijking ?

Gesteld wordt dat bijv. een apparaat als een leugendetector veel meer
ingeschakeld zou moeten v/orden als controlemiddel van mensen die een

openbare, een publieke functie bekleden - bijv. journalisten, politici.
De bedoelingen van deze mensen zouden dan gemakkelijk aan de kaak kunnen

v/orden gesteld. Bijv. : de v/oningbouw zou wel eens vertraagd kunnen v/orden

door een zekere angst voor werkloosheid. Een leugendetector-ondervraging
van groepen kamerleden zou dit openbaar kunnen maken. Dit zou een enorm

sanerende werking kunnen hebben, die opweegt tegen het gevaar van manupulatie, omdat de controlerende tegenkrachten ruim genoeg zijn.

56.
De automatisering zal ongetwijfeld de vrije tijd enigszins doen toenemen,
maar spectaculaire ontv/ikkelingen zijn hier niet te verwachten.
Ook de vrees voor werkloosheid als gevolg van de automatisering is niet
erg gerechtvaardigd. In de V.S. was het werkloosheidspercentage in de jaren

'50 6 a 1%. Nu is dit werkloosheidspercentage + 4$. Gedeeltelijk wordt
dit veroorzaakt door de oorlog in Vietnam, maar dat is slechts heel
gedeeltelijk. Bovendien kan een en ander ondervangen worden door een
arbeidstijdverkorting. Het zal v/el loslopen met de gedwongen werkloosheid
in de komende decennia.

Naarmate echter de technische en organisatorische kennis toeneemt zal de
overheidsinvloed toenemen. Het percentage van het nationale inkomen dat
via de overheid zal worden besteed, zal nog toenemen door de toenemende
mogelijkheid van planning en organisatie.

Naarmate de natuurv/etenschappen meer prestige verkrijgen zal de
rationele denkwijze ook toenemen en zal men ook meer geneigd zijn automa

tisering toe te passen. De ontwikkeling wordt nu v/at geremd door allerlei
behoudzuchtige en gevestigde belangen. Zo ontmoet bijv. een geautomatiseerd
distributie-apparaat allerlei weerstanden van kleine v/inkeliers.
De gevolgen van de automatisering in sociaal-psychisch opzicht zijn als
volgt te formuleren : de mens wordt in het algemeen vrijer. Nu steunt men

nog op andere mensen en richt men zich daar ook naar (the other directed
man), maar door de automatisering en de rationalisering zou men een meer
rationele denkwijze kunnen gaan vertonen, een denkwijze ook die meer
onafhankelijk zou zijn. In plaats van the other directed type mens zal men
meer non-conformisrne kunnen verwachten omdat men zich als individu

onafhankelijker kan opstellen.
Het grote probleem is echter dat v/ij te weinig v/eten over de uitwerking van

de automatisering op de denkv/ijze en de houding van de mens. Er zal dus veel
meer geld en mankracht moeten worden besteed aan fundamenteel natuurweten-

schappelijk onderzoek, teneinde meer inzicht in bovengenoemde processen
te krijgen en die dan ook misschien beter te kunnen begeleiden.

ECONOMEE

De automatisering zal steeds verder om zich heen grijpen. Nu reeds bekende
maar nog niet toegepaste technieken zullen in praktijk gebracht v/orden.
De industrie zal hier meer gebruik van gaan maken dan de dienstverlenende

sector, omdat deze laatste vermoedelijk veel arbeidsintensiever zal blijven
dan de industrie.

Ook het onderwijs zal door de automatisering belnvloed v/orden. Om aan de

steeds toenemende vraag naar programmeurs te kunnen voldoen zal de computer
in het onderwijsprogramma opgenomen moeten v/orden, waarvan dan zov/el de

elementaire beginselen als de consequenties van het gebruik van de computer
uitgelegd moet v/orden.

57.
VAKBONDEN

Over het algemeen v/orden geen revolutionaire veranderingen verwacht. De
groei van de vrije tijd zal dan ook niet veel sneller gaan dan in het
verleden. Het beeld van de homo ludens, de spelende mens zoals Constant
Nieuwenhuis dat schetst, zal voorlopig dan ook niet werlcelijkheid gaan
v/orden.

De automatisering zal wel een aantal gevolgen voor de werknemer hebben :
- er moet rekening v/orden gehouden met het feit dat de werknemer in de
toekomst nogal eens van functie zal moeten veranderen. De beroepsop-

leiding zal dan ook sterk moeten veranderen : aan de basis moeten de
mogelijkheden ontstaan dat men meer dan een keer van beroep kan ver
anderen

- bepaalde groepen mensen, die niet (meer) in staat zijn tot een dergelijke
functieverandering, zullen dan misschien uit het produktieproces worden
gehaald - of gestoten, en dit zal gepaard moeten gaan met een inkomensgarantie. De full employment moet v/orden vervangen door optimale werkgelegenheid. Het recht op arbeid moet v/orden vervangen door het recht
op inkomen

- de voortschrijdende automatisering zal de geneigdheid van de ondernemers meer inspraak toe te staan, kleiner doen worden, want automati

sering vraagt meestal grote(re) industriSle ondernemingen, dus er bestaat
een grotere leans op concentraties, en er bestaat in toenemende mate
de neiging om deze geheim te houden.

VJERKGEVERS

De automatisering staat pas in de kinderschoenen, vergeleken met de V.S.
lopen v/ij een stuk achteraan, en wij zullen de automatisering moeten
uitbreiden, willen v/ij niet achter raken, want de drang naar grotere
v/elvaart blijft bestaan.

Ook door de steeds stijgende lonen zal de automatisering gestimuleerd worden
Het criterium daarbij is : kan het goedkoper en efficie*nter met automa
tisering.

Natuurlijk zijn er grote ontwikkelingen mogelijk (volautomatisch fabrieken,
transport-systemen) maar de gevolgen van de automatisering zullen niet zo
geweldig indringend zijn. De computer verschaft namelijk voor een groot
deel werkgelegenheid. VJel zal de toepassing van computer invloed hebben op

de besluitvorming, want er zal meer en snellere informatie ter beschikking
staan. De mensen die goed met deze informatie-systemen overv/eg loinnen zullen
(tijdelijk ?) aan invloed winnen.
In de levensmiddelendetailhandel een onontkoombare zaak, waarbij de automa
tisering v/ordt opgevat als het gebruik van computers. Een grootv/inkelbedrijf

komt accuut stil te staan als de computer uitvalt : de computer is bij
de bijzonder gecompliceerde goederenstroom niet v/eg te denken.

Automatisering aan de winkelkant is moeilijk denkbaar, hoewel daar ook nog
wel ontwikkelingen voor de deur staan - met name wat betreft de bottleneck

van de afrekening, waar momenteel studies van worden gemaakt en waar vermoedelijk ook een zekere automatisering zal optreden.

In de distributiecentra zal eveneens een zekere automatisering optreden
in de komende 20 jaar, hoewel die er op het ogenblik nog niet is.
De automatisering zal leiden tot een arbeidstijdverkorting, tot v/erk-

weken van zo'n 30 - 35 uur. De automatisering zal een stijging van de
v/elvaart ten gevolge hebben, en naarmate de v/elvaart stijgt neemt het
ledental van de vakbeweging af.

53.
PLANOLOGEN

De planologie en de automatisering belnvloeden elkaar wederzijds. Het
biedt de mogelijldieid tot een efficie*nter planologisch beleid en stimuleert
de communicatie. Een zekere angst bestaat dat de automatisering een centraliserende tendens heeft, waardoor bijvoorbeeld het aantal gemeenten af zou
loinnen nemen.

UONINGBOUW

Op de woningbouv/ heeft de automatisering nog weinig invloed. Zij zal gebruikt
moeten v/orden om de steeds duurder wordende loonkosten in de bouw binnen

de perken te houden. Een belangrijke voorwaarde is dan dat er sprake is van
een zekere continulteit, niet per bouwplaats maar per bouwstroom per jaar.

Dit is niet gemakkelijk in de woningbouv/ te verwezenlijken. De automati
sering zal zich dan ook hoofdzakelijk richten op de grondstoffen en onderdelen (kasten, deuren etc.). Het proces kan nog versneld v/orden als gebruikt
gemaakt wordt van nieuwe materialen die nu nog echter te kostbaar zijn.

DE MENS IN ZIJN MILIEU

Met name in de voedselvoorziening uit de zee - op het ogenblik hoofd
zakelijk alleen nog visserij - zullen automatisering en mechanisering
een grote rol gaan spelen en de vistechniek doen veranderen.

TELECOMMUNICATIE

De communicatie-industrie zal zich sterk loinnen ontplooien door de

geweldige technische ontwikkelingen die zich voordoen (denk bijv. aan de
vindingen die op het gebied van de ruimtevaart v/orden gedaan, de ontwikke
lingen van de vol-electronische telefooncentrales, de cassette-recorders,
de t.v., krant etc.).
Anderzijds schept de automatisering meer vrije tijd, die gedeeltelijk
door de communicatie-industrie zal moeten v/orden opgevuld.

VERVOER EN VERKEER

De automatisering speelt een belangrijke rol bij het vervoer en verkeer.
Uitbreiding van het verkeer is alleen nog mogelijk dank zij automatisering.
Het verkeer v/ordt zo complex dat alleen de computer die op den duur kan
overzien. Verdere ontwikkelingen op dit gebied zijn te verwachten : zo
kunnen stations automatisch bediend v/orden, kaarten of tickets verkocht

worden, de besturing automatisch geregeld v/orden, waardoor in de vliegerij

bijv. het landen in dikke mist mogelijk is geworden - kortom het dienstverlenend apparaat zal aanzienlijk sneller en efficiSnter loinnen gaan
werken. De automatisering zal verder bijdragen tot vermindering van de
personeelskosten. Hoewel niet zo effectief als in de industrie doordat

in de dienstverlenende sector van meer decentralisatie sprake is, wordt
er toch relatief grote besparing verkregen doordat de personeelskosten
in laatstegenoemde sector hoger liggen dan in de industrie.

59.
TOERISME

Automatisering is toepaspaar in het reisverkeer (bijv. bij reserveringen)
en ook in de horeca, waar afhankelijk van het soort bedrijf, arbeidsbesparende methoden loinnen worden toegepast, bijv. in luxe bedrijven is de

automatisering maar in zeer geringe mate door te voeren; "onze traditionele
gastvrijheid", enz. maar in meer populaire restaurants is het mogelijk
gerechten in serie te vervaardigen, waardoor weliswaar de keuzemogelijldieden
beperlct v/orden, maar grote besparingen op de personeelskosten kunnen worden
verkregen.

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

De automatisering zal bijdragen de oneindige behoeften van de mens meer te
bevredigen, want deze groeien sneller dan de mogelijkheden tot bevrediging.
De automatisering zal niet leiden tot structurele werkloosheid, wel eventueel aanleiding geven tot fricties. Vooral voor ouderen is dat erg
vervelend. Wij moeten er rekening mee houden dat het beroep geen vast
gegeven meer is, maar sterk wisselend, waardoor een grote souplesse voor omscholing nodig is.

0NDERWTJ3

Automatisering is in zekere zin een gunstig teken, omdat het dwingt tot
programmeren en dit dwingt tot het vragen naar je doelstelling. Het automatiseren zal ook doorgang loinnen vinden omdat veel leraren en onderwijzers
bezig zijn met een geweldige hoeveelheid automatismen per dag, terwijl dit
overgenomen kan v/orden door informatieverwerkende systemen.
De begeleiding door de leraar kan dan meer aandacht van hem krijgen, er
komt ook meer tijd vrij voor creativiteit. Als je de antwoorden van de
kinderen in een computer stopt en daar de score laat berekenen, dan houdt

dat de relatie tussen leraar en leerlingen veel zuiverder : het subjectieve
element v/ordt er uit gehaald.
Ook zijn bijv. in talenpraktika gemakkelijk moderne technieken in te
voeren.

De eerste stap op weg naar de automatisering in het onderwijs is trouwens

al gezet : 600 scholen hebben gereageerd op een advertentie van Bull/G.E.
om lesroosters door de computer te laten samenstellen.
Overigens zal het onderwijs de mensen rneer moeten voorbereiden op het

gebruik van nieuv/e automaten, het leren omgaan met deze techniek.

KUNST EN CULTUUR

Deze zal zonder meer de vrije tijd van de mens doen toenemen en de mogelijkheid scheppen voor allerlei activiteiten buiten de arbeid om ons
brood te verdienen.

De arbeid zal namelijk blijven bestaan. Ons arbeidsbesef - dat nu gerelateerd is aan het verdienen van brood - zal als v/erk blijven v/orden beschouwd,
ook als het niet (meer) gaat om brood te verdienen.

De automatisering heeft een duidelijke invloed v/at betreft de tijdstippen,
de tijden dat de mensen moeten gaan werken, en geeft veel mogelijkheden
tot culturele activiteiten, activiteiten buiten het v/erk dan.

60.
KUNSTENAARS

Op sommige gebieden van de kunst zal de computer een zekere rol loinnen gaan
spelen. Zo is het mogelijk om de computer in compositieprocessen te
betrekken - wat bijv. bij "Reconstructie" al is gebeurd. Verder speelt de

computer een grote rol bij het tot stand komen van electronische muziek.
Er zal ook worden gee*xperimenteerd v/orden met poSzie, die door een computer
in elkaar gedraaid is. De poe*zie zal meer op een auditief vlak komen te
liggen, denk aan de "music-and-poetry" bev/egingen en aan figuren als
Bob Dylan of Boudevdjn de Groot.

V/at betreft het proza : boeken kunnen niet automatisch v/orden gemaakt.

De vertaling door middel van computers is ook verre van ideaal, zodat
v/at betreft het concipie*ren van boeken maar weinig van de automatisering

mag v/orden verwacht. Wat dat betreft zijn v/ij voorlopig op het "informationretrieval-system", van de auteur aangewezen, het proces van coderen en
decoderen van informatie in de hersenen van de auteur v/at zijn weerslag
vindt in zijn v/erk.

Ook op het gebied van de sport zal de automatisering een zeker effect
loinnen hebben. Computers zullen loinnen leiden tot een veel meer deskundiger
samenstelling, spelregeling, combinering, aanvals- en verdedigingspatronen in een veel kortere tijd, zodat het inderdaad mogelijk zal loinnen
zijn, bijv. bij een voetbalwedstrijd, v/aarbij veel factoren zijn die bekeken
moeten worden - het speltype van de tegenstander v/ordt in de computer
gestopt, zodat snel kan v/orden bekeken wat de zv/akke, sterke en andere punten

van de tegenstander zijn, zodat je computergewijs ook je beste tegenspel
zou kunnen ontv/ikkelen.

GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID

De psychiatrie zou veel automatisering loinnen hebben, enerzijds op het
gebied van de informatieverwerking, waarbij alle gegevens van alle
patie*nten in een centrale computer v/orden gestopt, die dan door de verschillende instanties loinnen v/orden benut, anderzijds voor de didactiek,
bijv. videorecording van therapeutische seances.
V/at de automatisering voor psychisch-hygie*nische gevolgen zal hebben,
is niet zonder meer aan te duiden. Slechts enkele punten kunnen v/orden

aangeduid : 1. vooral in de overgangsfase naar de automatisering loinnen zich
bepaalde "stress"-situaties voordoen, in welke situatie men te maken heeft
met overgansmoeilijkheden : toename van irrationele angsten, toename van
paranolde verschijnselen - soms in heel leuke vorm, denk bijv. aan de

kabouters (de Oranje-Vrijstaat) die een reactie vormen op een technisch
gecompliceerde maatschappij.

2. door de automatisering krijgt men te maken met een "informatie-bombardement",
v/aardoor onze informatiekanalen overbelast dreigen te v/orden.

61.
LICHAMELIJKE VOLiCSGEZONDHEID

Over het algemeen ziet men de automatisering als een positieve zaak voor
de medische v/etenschap, dit geldt dan voornamelijk met betrekking tot
de documentatie van de patie'nten. De duizenden gegevens betreffende de
patie*nten zullen in toenemende mate centraal via computers vastgelegd
louinen worden en dienen als hulpmiddel bij de diagnose. Volledige auto
matisering van de diagnose is niet mogelijk, omdat de automatisering
niet veel meer doet dan alle kansen op een rijtje zetten : het narekenen
van de computer voor de grootste kans zal nodig blijven.

Bij de ontwikkeling naar meer automatisering zullen v/ij de menselijke
factoren echter niet mogen verv/aarlozen : de mens is niet meer bij een
dokter, maar bij een stelletje apparaten.

VOEDING

Er wordt een voortzetting naar meer verpakte consumptiegoederen en voedingsprodukten verv/acht, hetgeen bepaalde voordelen heeft : hygie*nischer, smakelijker, gemakkelijker klaar te maken. Nadelig is dat de industrie er soms
stoffen aan toevoegt, die soms een toxische werking loinnen hebben en
bovendien : meer verpalcte voedingsmiddelen leiden tot steeds meer afval en
huisvuil, dat moeilijk kwijt is te raken.

62.

Vraag

Voor zover niet genoemd bij vraag 5 en voor zover van toepassing
vragen naar de rol die onderstaande factoren spelen, de invloed

die ze uitoefenen op het betreffende vakgebied (specialisatie)
Het betreft

:

- de vrije tijd

ECONOMEN

De mogelijkheid tot korter v/erken bestaat, door meer machines in het
produktieproces in te schakelen. Zo v/ordt dan ook binnen de twintig jaar
een werkweek van dertig tot vijfendertig uur verwacht. Ook dit zal veranderingen in het onderwijs vragen.

Het onderwijs is nu nog gericht op het voorbereiden op een tockomstig
beroep. Op den duur zal echter het aantal uren beschikbaar voor vrije tijd
gelijk v/orden aan het aantal voor het werk.

De besteding van deze vrije tijd zal het onderwijs op dit gebied een taak
geven.

De vraag rijst of alle mensen v/el zo blij vullen zijn met de toenemende
vrije tijd. De mogelijkheid zou dan ook geschapen moeten v/orden om zelf
te bepalen of men langer of korter v/il werken en zodoende over meer of
minder geld te beschikken. Dit zal natuurlijk v/el bedrijfsorganisatorische
problemen geven maar die v/orden v/el weer opgelost.

Een ander aspect van de vrije tijd is het toenemend contact met het buitenland. Hierdoor treedt gezichtsverruiming op en bestaat er misschien een
kleine kans dat de spanningen tussen de volkeren zullen verminderen. De
vrije tijd zal leiden tot meer identificatie met do maatschappelijke pro
blemen. Zij hoeft beslist niet passief te v/erken, maar zal in een nieuw
levenspatroon ingebed moeten worden.

VAKBONDEN

De groei van de vrije tijd zal niet zo snelzLjn - in 10, 20 jaar zullen
enkele uren van de werkweek v/orden afgeknabbeld -, zodat wij aan het einde
van deze eeuw op een arbeidstijd van 55-36 uur per week zitten.
Men maakt zich weinig zorgen over de vrijetijdsbesteding, want de mensen
vinden genoeg mogelijkheden om de vrije tijd - althans in hun ogen - goed
te besteden.

De vakbeweging heeft overigens geen taak ten aanzien van de vrijetijds
besteding: iedereen moet weten hoe hij zijn vrije tijd wil besteden, dat
gaat een ander geen donder aan.
Hetgeen niet v/il zeggen dat de mens niet bepaalde alternatieve keuzemogelijkheden wat de vrijetijdsbesteding betreft moet hebben. Dat is een
kwestie van de schoolopleiding: je moet de mens kunnen laten kiezen, maar
je moet hem niet in een bepaalde richting duwen.

65.
WERKGEVERS

De vrije tijd staat in een nauw verband met de automatisering. Hoev/el de
toename van de hoeveelheid vrije tijd sterk wordt overdreven - in de sterk

gelndustrialiseerde en geautomatiseerde V.S. v/erkt men ook nog zo'n "$8 uur
per week (Fred Polak is een sprookjes-schrijver) zal er toch v/el een zekere
invloed van de toegenomen vrije tijd uitgaan. In de arbeidsverdeling valt
een zekere verschuiving naar de tertiaire sector te constateren, maar deze
gaat minder snel dan men een tiental jaren geleden dacht. In deze sector

(horeca; do-it-yourself etc.) liggen zeer veel mogelijkheden tot uitbreiding
in verband met de toegenomen hoeveelheid vrije tijd.

De toename van de

vrije tijd zal enerzijds moeilijldieden veroorzaken wat betreft de personeelsvoorzieningen in de dienstverlenende bedrijven, omdat daarin maar zeer ten
dele automatisering is door te voeren. De grote behoefte aan personeel zal
sterk kostenverhogend v/erken. Anderzijds is geld uitgeven een leuke bezigheid en mag men aannemen dat een gedeelte van de toenemende vrije tijd zal
v/orden gebruikt om te gaan v/inkelen.

Door deze ontwikkelingen v/ordt de Christelijke visie "arbeid adelt" hoe
langer hoc meer aangetast, zodat men misschien nog v/el eens tot het inzicht
zal komen dat het op de juiste manier niets doen ook kan adelen. Deze vrije
tijd kan gebruikt v/orden voor de eigen ontwikkeling, maar ook voor T.V.kijken. De toegenomen vrije tijd zal de communicatie-industrie veel werkgelegenheid verschaffcn: zij zal v/orden tot een industrie met een verzorgend
karakter.

PIANOLOGEN

De vrije tijd heeft een zekere controversie"le werking: door de toename van
de vrije tijd wordt de behoefte aan allerlei voorzieningen groter, terv/ijl
door de steeds toenemende industrialisering een aantal voorzieningen bij
voorbaat reeds is uitgesloten.

De vrije tijd zal voorts v/el "nuttig" besteed kunnen worden. Ten dele voor
werkzaamheden thuis en ten dele voor aanvulling van het inkomen door het
verrichten van nevenfuncties.

Bij het "plannen" van recreatie zal gelet moeten v/orden of dit op de juiste
plaats gebeurd of deze goed bereikbaar is en rekening zal gehouden moeten
worden met de waarschijnlijke toename van de vrije tijd.

HONIHGBOUl/

De vrije tijd heeft grote invloed op de jongere generatie architecten, die
zich meer hierdoor laat inspireren.
De vlucht naar een tweede huis bewijst dat het eerste huis niet aan de

huidig gestelde eisen voldoet. Het moet een geestelijke vrijhoid bieden
waarin geen onpersoonlijke stoornissen voorkomen. Dit is ook een mentaliteitskwestie en hangt niet alleen af van het aantal kamers of het aantal
vierkante meters grond rond het huis.

De vraag blijft of de vrije tijd betaalbaar v/ordt. Hiervoor is opvoering
van de produktie een noodzaak.

Bovendien zal de ruimtelijke ordening sterk bevorderd moeten worden, om
vrijetijdsbesteding mogelijk te maken.

64.
DE MENS IN ZIJN MILIEU

De vrije tijd is op dit onderwerp nauwelijks van toepassing.
Er is dan ook niet in dit verband over gesproken.

TEIECOMMUNICATIE

De vrije tijd zal niet zo explosief toenemen. Men heeft nl. bij een

stijging van de v/elvaart de keuze tussen meer geld en meer vrije tijd.
De behoefte aan meer geld zal een rem op de toename van de vrije tijd
zijn. Ook als men de voorkeur geeft aan een combinatie van beide mogelijk

heden zal de vrijetijdsontwikkeling gematigd zijn - zo zal er in 1980
geen sprake zijn van een vierdaagse werkweek. VJel is het mogelijk dat men
het gaat zoeken in de verkorting van de arbeidsduur per dag.
Deze meerdere vrije tijd zal op een of andere manier moeten v/orden

Gedeeltelijk zal dit worden gebruikt door het kijken naar de T.V. Het is
de vraag of het medium T.V. dan alleen maar wordt gebruikt ter verstrooilng,
dan wel als een middel om zichzelf te ontplooien - bijv. door middel van
cassette-recorders.

Reeds nu is het zo dat de meerdere vrije tijd gebruikt v/ordt om meer te
lezen. Dit zal de communicatie-industrie een meer verzorgend karakter geven.

VERKEER EN VERVOER

De vrije tijd heeft een ongunstige invloed op het verkeerspatroon en leidt
tot drastische veranderingen hierin. Reeds bij de invoering van de vijfdaagse werkweek bleek een intensivering van het spitsuur met tegelijkertijd
een teruggang in het openbaar vervoer. Hoewel deze teruggang v/el weer ten
gunste kan keren door het steeds grotere parkeerprobleem en ook door de
langere recreatieperiode waardoor het trein- en streekvervoer toeneemt, zal
de balans ten ongunste doorslaan, te meer nog daar de auto geschikter is
voor recreatie in verband met familie en bagage.

Voor het luchtverkeer zijn de ontwikkelingen veel gunstiger zeker bij verdergaande vakantiespreiding of bij het invoeren van v/inter- en zomervakanties.

TOERISME

Door de toegenomen vrije tijd zal de reislust en de mogelijkheden tot
recreatie buitenshuis v/orden vergroot.
Anderzijds v/erkt dit kostenverhogend voor het horecabedrijf, daar met minder

uren eenzelfde hoeveelheid arbeid moet v/orden verricht. De arbeidstijdverkorting leidt tot prijsverhoging in de horecasector.

65.
MAATSCHAPPELIJKE OrTOECKELINGEN

Men is het er v/el over eens dat de vrije tijd wel zal toenemen, gezien
de mogelijkheden die de moderne techniek ons biedt. Overigens kan men
zich afvragen of die hoeveelheid vrije tijd v/el zo revolutionair zal
toenemen als sommigen menen, want er is to veel nodig om de steeds
stijgende behoeften te bevredigen. Als je bijv. het criterium van de

v/oning in ideale zin neemt, dan moet je 80$ van alle bestaande huizen
v/eer afbreken. De behoeften zullen zo snel groeien - misschien ook omdat
ze op listige v/ijze v/orden geschapen - dat v/ij het nauwelijks aangeproduceerd krijgen, dat or met andere v/oorden niet zo erg veel arbeidstijdverkorting komt. En als hij komt, dan zal dat in een vorm zijn van een
v/at vroegere pensionering, een wat verlengde onderwijstijd en wat meer
vakantiedagen. Maar niet in de vorm van 2-daagse werkweken of iets dergelijks. Hetgeen niet v/egneemt dat de hoeveelheid vrije tijd die er is,
op een of andere rnanier doorgebracht moet v/orden. Hoe dit gedaan zal
v/orden is moeilijk te zeggen, daar dit zeer individueel van aard is.
Vooral vrouwen zouden dingen kunnen gaan doen, waar ze nu nauwelijks aan
toekomen. Er v/ordt dikwijls gezegd, dat de vrije tijd een vulling van
meer culturele aard zou moeten hebben; het is echter maar de vraag of de
mensen behoefte aan deze vulling hebben.
Maar vooral het jeugdwerk zal zich voor een belangrijke opgave gesteld zien4
Het is niet alleen een kwestie van de uren vrije tijd op zinvolle wijze te
besteden, maar v/ij dienen ons af te vragen v/at vrije tijd eigenlijk betekent. Alternatieve vormen van vrijetijdsbesteding hebben totaal andere
vormen van gedragspatronen ten gevolge. 171 j dienen ons dus af te vragen:

wat zijn de consequenties van bepaalde alternatieve vrijetijdspatronen ?

ONDERWIJS

Bij de vraag naar de vrijetijdsbesteding lopen de meningen nogal uiteen.
Men kan van de ideale toestand uitgaan en zeggen: het moment dat je het
gevoel hebt dat je je tijd goed besteedt, dan is dat je vrije tijd. Een
gedeelte van die vrije tijd besteedt je dan aan arbeid - waarbij het niet
primair gaat om het inkomen, maar v/el om contacten, gezelligheid - of aan
onderwijs. Het idee dat werken vervelend is, dus onvrije tijd, stamt uit
een verleden en is eigenlijk een beetje onzinnig.
Een beetje parallel hiermee loopt de opvatting dat het streven naar

"education permanente", het creatief bezig moeten zijn in je vrije tijd,
dat je vanaf je kleuterleeftijd tot aan je dood bezig moet zijn te leren
creatief bezig te zijn, misschien v/el een soort bevoogding is, die eigen
lijk achterhaald is. Misschien v/il ik - na 4 of 5 uur creatief bezig te
zijn geweest, alleen maar achterover in mijn stoel zitten, een borreltje
drinken of zo. Desalniettemin is het voor kinderen evenwel belangrijk
dat ze de mogelijkheden leren om de vrije tijd - anders dan passief - door
te brengen en in dit opzicht heeft het onderwijs een belangrijke rol te
spelen.
Men kan evenwel ook zeggen: de vrije tijd is voor een groot deel consumptietijd en het onderwijs zou dan ook de mogelijkheden moeten overdragen om in
de consumptiemaatschappij overeind te blijven, want de consumentenrol is
minstens even belangrijk als de producentenrol - d.w.z. de pcrsoonlijkheidsvorming zou eveneens tot uitdrukking moeten komen in het consumptieve gedrag.

66.

Als de geldigheid van het arbeidsethos vermindert dan zal het kernthema
van het onderwijs eveneens moeten veranderen, maar het aspect van de
vrije tijd komt tot nu toe - ook in de mammoetwet - te weinig tot uit
drukking. Men dient zich niet steeds af te vragen of de vakken v/el zo
nuttig zijn voor de mens als beroepsbeoefenaar.
En omdat hot onderv/ijs zo weinig aandacht hieraan besteedt is het
misschien noodzakelijk om buiten het onderwijs een goede vrijetijds
besteding actief te stimuleren, bijv. middels schriftelijke cursussen,
T.V.-cursussen, enz.

In het leader van de eerder gemaakte opmerkingen zal dit echter moeten
v/orden gezien als een overgangsmaatregel.

KUNST EN CULTUUR

Het is maar de vraag of er meer vrije tijd komt. Voor sommige mensen bijv.
zij die een eenvoudig technisch beroep hebben, komt er meer vrije tijd;
voor andere mensen geldt dit niet: zij die werkzaam zijn in de geestesv/etenschappen, maar ook medici, computerdeskundigen v/erken zich rot.

Iedereen is volledig zwaar bezet en het is de vraag: "waar zijn die
mensen, die niks doen ?"
Voor zover er meer vrije tijd komt moet deze zinvol gevuld v/orden. V/ij
moeten de leegte vullen met inhouden en daarbij hoeft niet uitsluitend
te v/orden gedacht aan hoge intellectuele inhouden, want tulpenkv/eken is
ook cultuur en voetballen is eveneens een vorm van creativiteit.

De mogelijkheden voor de creativiteitsontplooilng zullen echter toenemen.
Het meest essenti'dle verschil zal zijn dat er een verschuiving in de
kunst zal plaats vinden ten gunste van het amateurisme, d.v/.z. steeds
meer mensen, die nu nog professioneel kunstenaar zijn zullen tot de ontdekking komen, dat hun behoeften aan expressie, aan vormgeving zal
liggen op het vlak van het amateurisme.
Het beleid zal steeds meer te maken hebben en steeds meer mogelijkheden
moeten scheppen voor de amateuristische kunstbeoefening. De sector

professionele kunst zal inkrimpen of blijven voorbehouden aan enkele,
echt grote talenten of een aantal pedagogische grote talenten ten behoeve van de amateuristische kunstbeoefening.

Als je het onderv/ijs veel musischer, speelser raaakt, een synthese cre'dert
tussen vakopleiding en persoonlijkheidsvorming, lever je niet de kopers
van kunst af, maar v/el amateurs, mensen, die vooral de behoeften aan ex
pressie zullen beleven.
Je creSert op deze manier :
1. een grote groep amateurs

2. een kleine groep professioneel talent en

g££n afnemers van produkten van het kleine talent, dat nu immers in de
eerste groep is opgenomen.

67.
KUNSTENAARS,

Veel mensen zijn nog niet voorbereid op de vrijetijdsbesteding: "The
coming catastrophic age of leisure". De mens ziet het als zijn plicht
geld te verdienen, niet om gclukkig te zijn. De vrije tijd moet opgevuld worden in het onderv/ijs. Zo zou er met betrekking tot de zg.

expressievakken op de middelbare scholen een keuze moeten loinnen v/orden
gemaakt uit muziek, toneel of tekenen - en niet alleen tekenen zoals
vroeger: je moest, ook al kon je helemaal niet tekenen.
Er zullen tegenkrachtcn moeten komen en dat zal die kunstzinnige vorming

van jonge mensen op de scholen moeten zijn, omdat ze, wanneer ze eenmaal
gevormd zijn, als volwassenen daar iets mee loinnen doen, hetzij muziek,
toneel of schilderkunst.

Het is mogelijk dat er meer gelezen gaat v/orden, maar dat is niet waarschijnlijk - hoewel de vrije zaterdag een grotere boekenverkoop ten
gevolge heeft gehad -, want lezen is een middel om je individualisme te
handhaven en onze tijd is rneer gericht op het collcctieve. De vrije
tijdsbesteding geschiedt in toenemende mate in gezinsverband - waardoor
een serieuze sportbeoefening in de weg wordt gestaan, maar zal ander
zijds nieuv/e vormen van sportbeoefening doen ontstaan.
Er moet echter niet verwacht worden dat de wedstrijdsport of de beroeps-

sport een krachtige stimulans van de toegenomen hoeveelheid vrije tijd
zal ondervinden.

Men kan zich soms afvragen of de vrije tijd wel echt vrije tijd is, in
die zin dat men zijn vrije tijd alleen maar vult met produkten die men
geleverd krijgt.

De vrije tijd is voor een groot deel consumptietijd en naarmate de
consumptieve mogelijkheden zich ook in de vrije tijd zullen uitbreiden
zal de vrijetijdsindustrie zich daar ook op afstemmen. Dat is bijv. duide^
lijk in de grammofoonplatenindustrie: de goedkope platen met middelmatige

klassieke muziek v/orden vervangen door platen waar de "ster" op de voorgrond treedt: niet meer Beethoven, maar von Karajan v/ordt verkocht.

Dit suggereert heel sterk maatschappelijke "Leitbilder".

GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID

Over het algemeen is men van mening dat de hoeveelheid vrije tijd zal toe
nemen, v/aarbij men v/el direct de vraag stelt of de mensen v/el zo blij zullen
zijn met die toename. Er wordt geconstateerd dat veel mensen voor zichzelf
zijn v/eggevlucht in het v/erk. De mogelijkheid voor het zichzelf wegvluchten

zal kleiner worden bij arbeidstijdverkorting, d.v/.z. men kan minder langs
zijn problemen heen leven. Een tweede aspect is dat onze cultuur nimmer

een goed antwoord heeft weten te geven op de vrije tijd. Men is altijd

opgevoed met het idee van de "prestatie", zodat heel veel mensen hun vrije
tijd niet doelmatig weten te gebruiken: v/ij moeten naar een geestelijke
vrijetijdsbesteding grocien.

Er moet dus verv/acht v/orden dat met een toename van de hoeveelheid vrije
tijd het aantal psychische klachten, het aantal vrijetijdsneurosen eveneens
zal groeien. En kan men dan ietv/at verbitterd opmerken: "de psychiatrie
mag dan weer het oplapwerk doen", maar door een gebrek aan manpower v/orden

de problemen die verband houden met de vrije tijd eerder groter dan
kleiner.

Een ontwikkeling in gunstige zin zou de psychiatrie van de creativiteit
zijn, die op dit moment nog te veel in de kinderschoenen staat.

68,
LICHAMELIJKE VOLKSGEZONDIIEID

De toename van de vrije tijd brengt een aantal problemen met zich mee. In
het algemeen gesteld ziet men dat teveel vrije tijd niet in het voordeel
van de geestelijke stabiliteit v/erkt. De vrije tijd geeft problemen, met
name voor de jeugd. v/ij zijn er niet in gcslaagd omstandigheden te bieden
om de vrije tijd gezellig door te brengen. Men heeft veel tijd, v/aar men
geen raad mee v/eet. Anderzijds is het misschien ook zo dat men niet al te

hoge eisen aan zijn vrijetijdsbesteding stelt. Veel mensen zijn in staat
10, 20 of 30 jaar naar de televisie te kijken: het blijft hen boeien.
Op deze manier is de vrijetijdsbesteding eenvoudig door televisie op te
vangen. Een groot deel van de mensen gaat met beperkte creatieve vermogens door het leven en voor deze mensen geldt dat zij cultuurconsumenten

blijven. Mensen die niet creatief zijn leer je het nooit en mensen die
het v/el hebben, zijn toch wel creatief bezig.
De toename van de vrije tijd zal evenwel de beoefenaren van de medische
v/etenschap en met name de huisartsen en de gynaecologen niet onberoerd
laten. Het is zo langzamerhand ondenkbaar geworden, dat er nog mensen
bestaan - huisartsen, gynaecologen, vroedvrouwen - die de ongelofelijke
beschikbaarheid: het ondergeschikt zijn aan de natuur kunnen opbrengen.
Kiervoor zijn twee oplossingen denkbaar :

1. de zg. "daylight-obsetrics", d.w.z. alle bevallingen zo belnvloeden,
dat ze in de kantooruren plaats vinden. Dit kan men zien als een soort
pervertering van de natuur
2. de pati'ent wordt tijdens de bevalling bijgestaan niet door een mijnheer
of mevrouw, v/aar een sterke binding aan bestaat, maar geholpen door
een team met gezamenlijke verantwoordelijkheid en v/aarbij ze dus niet
v/eet, v/ie tijdens de bevalling bij haar zal zijn, maar dat het een van

de drie of vier is, die haar zal bijstaan.

VOEDING

Er zijn hier bepaald v/el enige invloeden aan te v/ijzen, bijv. in de week
ends eet men meestal eenvoudiger en minder warme maaltijden. Dat hoeft
geen bezwaar te zijn, mits men daar de juiste keuze toepast. Misschien

komt de industrie met week-end voedingen. Een ander aspect is dat men
door vakanties in het buitenland, door de internationale contacten die
men opdoet, een zekere invloed uitgaat op de voedingsgewoonten hier

(denk bijv. aan fondu etc.).
Een meer zorgelijk aspect is dat men als men bezoek heeft en naar de

T.V. zit te kijken dit meent te moeten "opluisteren" met stukjes kaas en
alcohol, wat dus zittend is. De vrije tijd heeft het grote nadeel dat
het zittende vrije tijd is.

69.
Vraag

Voor zover niet genoemd bij vraag 5 en voor zover van toepassing
vragen naar de rol die onderstaande factoren spelen, de invloed die

ze uitoefenen op het betreffende vakgebied (specialisatie).
Het betreft : de arbeidsgelegenheid.

ECONOMEN

De arbeidsgelegenheid in de industrie - als v/ij die scheiden van de computerindustrie - vertoont in deze tijd al haast geen stijging meer. De produktie
neemt weliswaar toe maar dit gaat met een ongeveer gelijk aantal mensen.
De werkgelegenheid zal dan ook hoofdzakelijk in de dienstverlenende sector
gezocht moeten worden.
De angst voor werkloosheid is ongegrond. Arbeidsgelegenheid is een kv/estie
van het op peil houden van de bestedingen en die zijn op nun beurt v/eer
afhankelijk van de wil van vraag en aanbod. V/ordt nu gezorgd dat de vraag
groter blijft dan het aanbod, v/at een kv/estie van economische politiek is
dan behoeven wij ons niet ongerust te maken.

VAKBONDEN

De arbeidsgelegenheid is een oplosbaar probleem. V/ij beschikken over het
economische instrumentarium om te zorgen voor volledige werkgelegenheid.
Als het probleem van structurele aard gaat v/orden, dan gaan v/ij de arbeids-

tijd verkorten. Een groei van 4 a 5$ per jaar is v/aarschijnlijk.
Overigens moeten wij ons geen overdreven voorstelling maken van de band van
de mens
met zijn v/erk. Er is een zekere mate van onverschilligheid en

apathie te constateren. De omgeving speelt hierbij een grote rol (de v/erksfeer). Een positieve werkbeleving wordt gestimuleerd door een creatief
bezig zijn in de vrije tijd.
Een probleem v/at zich in de toekomst zal gaan voordoen is dat Nederland
zal moeten komen tot het afstoten van een aantal sectoren van de werkgelegen
heid ten behoeve van de minder ontwikkelde landen, v/aarbij v/ij deze afgestoten
werkgelegenheid in ons land zullen moeten vervangen door andere.
Voorlopig moeten v/ij er van uitgaan dat er sprake is van full-employment.
Er zijn lieden die beweren dat de full-employment alleen te handhaven is met
een zekere mate van inflatie en vermoedelijk hebben ze gelijk. Je moet de vraag
net iets stimuleren om het bedrijfsleven op gang te houden. Dat is een aanvaardbare prijs voor de v/elvaartsgroeij voor het handhaven van de werkgelegen

heid, en conjunctureel gezien is een inflatie van + ~% aanvaardbaar. Deze
inflatie v/ordt in het hele maatschappelijke leven gecalculeerd.
Het is niet te verwachten dat de ontwikkelingen van de Arnerikaanse economie
wereldomvattende gevolgen zullen hebben, want het percentage van het Arneri
kaanse nationale inkomen dat gerelateerd kan worden aan de Arnerikaanse import
en export is maar bijzonder gering, dat varieert tussen de 5$ en 7$ van

het Arnerikaanse nationale inkomen. En dit moet v/orden gezien tegen het sterk
gestegen nationale inkomen van de rest van de wereld, met name van l/estEuropa.

Er zal ongetwijfeld een zekere invloed zijn, maar West-Europa is in staat
zijn eigen conjuncturele beeld te bepalen. Er is ook sprake van een discongruente ontwikkeling in de conjunctuur tussen West-Europa en Amerika.

70.
V/ERKGEVERS

Nederland is uiterst gunstig gelegen en zal voorlopig met name in de dienstverlenende sector veel mensen nodig hebben, temeer daar de automatisering
hier maar in zeer beperkte mate is door te voeren, zodat het een personeelsintensieve zaak zal blijven.

Er moet dus niet gerekend worden met een inkrimping van de werkgelegenheid,
temeer daar er nog zoveel desideratie op het maatschappelijk vlak zijn, die

voorlopig niet uit de produktiviteitsstijging te halen zijn (gedacht wordt
aan v/egen, huisvesting, sociale voorzieningen etc.).
Het feit echter dat wij met zoveel mensen op zo'n klein gebiedje v/onen heeft
ten gevolg dat er allerlei dure voorzieningen moeten v/orden getroffen, om
het milieu niet meer te verpesten. Hiermee gaat een nadelige invloed op je con
current! epositie gepaard, omdat minder hoge eisen elder concurrentie-vorvalsend v/erken. Dit moet internationaal geregeld worden.
De full-employment zal blijven. Zij vormt een van de centrale doelstellingen

van de samenleving (een grote werkloosheid wordt niet meer geslikt).
Zijn de bestuurders niet in staat dit niveau te halen, dan verdwijnen ze wel
en de wal zal het schip v/el keren, tenzij v/ij het risico v/illen nemen van
een grote revolutie.

PLANOLOGEN

Een verschuiving van de arbeidsgelegenheid naar de dienstverlenende sectoren,
het onderv/ijs, de kunst en de vrije beroepen zal optreden. Het voordeel
hiervan is dat zij minder plaatsgebonden zijn, waardoor een meer harmoniouse
verdeling van de bevolking te bereiken is.

VJQNINGBOUV/

De angst voor werkloosheid in de toekomst is sterk overdreven.
De economie heeft zich zodanig ontplooid dat ook de komende tien jaar nog
gastarbeiders nodig zijn.
Wanneer men industrieel blijft denken, het investeringsbeleid bevordert en

tevens gunstige voorwaarden schept voor vestiging en uitbreiding van
industrie'dn dan zal werkloosheid niet nodig zijn. Eventuele spanningen op
de arbeidsmarkt zal men dan gedeeltelijk op kunnen vangen door automatisering
en mechanisering.

DE MENS IN ZIJN MILIEU

Bij de arbeidsgelegenheid v/ordt evenals bij de automatisering alleen de
visserij in ogenschouw genomen.
Met een gereglementeerd systeem van vissen zou men met de helft van de vloot

toe louinen. De zee produceert nu eenmaal niet meer en "leegvissen" kan
alleen nog maar grotere schade aanbrengen.

71.
TELECOMMUNICATE

Door de toegenomen vrije tijd zal de communicatie-industrie meer v/erk
krijgen. Door de tendens naar verlenging van de vrije tijd zal men een
verkrapping van de arbeidstijd tegemoet loinnen zien, hetgeen nieuwe impulsen voor automatisering en mechanisering betekent. Hierdoor en tevens door

de stijging van de lonen zullen loonintensieve bedrijven het steeds moeilijker
krijgen - denk bijv. aan de posterijen.
Mogelijke oplossingen hiervoor zijn :
- vermindering van het dienstbetoon

- "importeren" van buitenlandse arbeiders
- het v/erken met part-timers

- het toepassen van bepaalde nieuwe technieken, waardoor bepaalde onderdelen van bedrijven loinnen v/orden geautomatiseerd.

VERKEER EN VERVOER

Mocht de vrije tijd zodanig toenemen dat dit de mensen een gevoel van

"statusverlies" zou geven dan is een arbeidstherapie nodig. De mens moet dan
zelf loinnen IdLezen of hij niet of v/el wil werken zonder dat dit zijn status
aantast.

Een ander probleem scheppen de gastarbeiders. De leans bestaat dat zij over
een aantal jaren ongeschoold werk te min vinden, wat de verwachting is bij
de gev/one arbeider, en verder v/erken zij de overbevolking in de hand.
Hun v/erk kan echter door machines v/orden overgenomen.

De vraag rijst of voor het verkeer de localisatie of de spreiding van de
werkgelegenheid het gunstigst is.

Bij localisatie van de werkgelegenheid kan met veel grotere eenheden
gewerkt v/orden om de massale vervoerstromen in beide richtingen te verv/erken.

Bij spreiding treedt het voordeel op van vervoer in verschillende richtingen
('s morgens tegengesteld aan 's avonds).
Over het algemeen v/ordt localisatie boven spreiding verkozen omdat dan

meer met voertuigen van "allure" gewerkt kan v/orden.
In het luchtverkeer zal door de snelle ontwikkelingen in deze sector een
toename van arbeidsplaatsen te verwachten zijn.
Vooral de recreatieve leant van deze sector kan zich hierop verheugen.

TOERISME

Ondanks de toeneming in de self-service zal de kwartaire sector een steeds
grotere vraag naar arbeidskrachten vertonen. De voorziening van v/erkkrachten in de horeca-sector zal daarom grote moeilijldieden opleveren.
De oplossing voor dit probleem is moeilijk te geven.
Men zal enerzijds moeten streven naar automatisering van het uitvoerende v/erk
door machines, bijv. afwasmachines etc.
Anderzijds zal men moeten v/erken met meer geschoold, kwalitatief hoogstaand personeel, dat een goede service v/eet te bieden.

72.
MAATSCHAPPELIJKE 0NTV1IKICELINGEN

De arbeidsgelegenheid zal door de automatisering niet afnemen; er zal
zelfs in bepaalde sectoren, met name do dienstverlenende bedrijven, zoveel
vraag naar arbeidskrachten zijn, dat spcciale voorzieningen v/orden getroffen
in de bedrijfsstructuur om part-time werkende vrouwen te kunnen aantrekken.
Dit alles staat natuurlijk in verband met de hierboven gesignaleerde stijgende
behoeften van de mensen.

Overigens dient nog te v/orden opgemerkt dat een remmende factor bij het
buitenshuis gaan v/erken van vrouv/en zou loinnen zijn, dat men de aandacht moet
verdelen over twee arbeidsvelden, die niet harmonieus op elkaar zijn afgestemd. Het bedrijfsleven zou hier de nodige aandacht aan moeten besteden.
Een factor die van wezenlijke invloed is v/ordt gevormd door de hele stellingname van de vrouw als persoon zelf, hetgeen nu wat tot uiting komt in de
emancipatiebewegingen, want v/ij leven nog duidelijk in een mannenmaatschappij.
Misschien hebben v/ij v/el behoefte aan een culturele revolutie van de vrouw.

ONDERV/IJS

Een van de spannings-situaties in de toekomst zal zijn dat de ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt niet overeen zullen stemmen met de ontwikkelingen binnen

het onderv/ijs (numerus fixus). Het regulerend optreden met betrekking tot
de toelating tot het onderv/ijs zal met het oog op de arbeidsgelegenheid
noodzakelijk zijn. Dit zal echter een voortdurende conflictbron blijven

(numerus clausis, maar dan niet alleen voor het hoger onderwijs).
Binnen het onderv/ijs neemt de vraag naar arbeidskrachten steeds toe, vooral
als de begeleiding als hoofdtaak wordt benadrukt, dan komt er nog meer
behoefte aan leerkrachten.

KUNST EN CULTUUR

V/ij groeien naar een maatschappij, waar het begrip of de notie, dat iemand
een beroep leert voor zijn leven en dat beroep verder beoefent, nou die tijd
is voorbij.

V/ij moeten er rekening mee houden dat wij een situatie krijgen zoals in
Amerika, dat een heel groot gedeelte van de mensen terecht komt in een vak,
v/aar ze eigenlijk niet voor geleerd hebben.

Er zal een grotere mobiliteit zijn en dat zal ten gevolge hebben dat datgene
v/at v/ij aanzien voor structurele werkloosheid, ook als structurele werkloos
heid zal blijven bestaan. V/ij moeten de mogelijkheid hebben om de arbeid die er
is te verdelen - en niet de inkomens die aan die arbeid zijn verbonden.
Men moet v/erk verdelen, d.w.z. de arbeidsgelegenheid die minder is geworden
zal hetzelfde effect hebben als meer vrije tijd. Men zal zich moeten herorie'nteren om iets anders te doen. Het onderv/ijs zal hierop moeten v/orden
afgestemd.

73.
KUNSTENAARS

Kan een kunstenaar nog zeggen : "Nou ik zal nooit v/erkeloos v/orden" voor
reproducerende kunstenaars zal de arbeidsgelegenheid problemen opleveren,
v/ant de opname van bijv. musici in het huidige systeem is beperlct. Dit wordt
nog versterkt door het "sterrendom" : eenzelfde orkest kan steeds verschil-

lende idolen begeleiden (Stern, Grumiaux, Oistrakh, Fransescati

spelen

Beethoven, het begeleidend orkest lean steeds hetzelfde zijn).
V/il men in aanmerking komen voor een van dergelijke orkesten, dan v/ordt
niet zozeer gelet op de eigen creatieve vermogens maar meer op het vermogen
van de kunstenaar tot reproductie in de structuur van het orkest.
Het zeker stellen van de maatschappelijke positie prevaleert in een dergelijk
systeem boven de v/ensen tot ontplooiing van de creativiteit.
lets dergelijks geldt mutatis mutandis voor toneelspelers.

GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID

De arbeidsgelegenheid is een belangrijk punt voor de geestelijke toestand.
Er v/ordt een gunstige invloed van de "full-employment" opgemerkt, waarbij
evenwel moet opgemerkt dat een overmatige activiteit kan leiden tot

"disorders of maladaption". Echter : onderactiviteit kan
aanleiding geven tot ontmoedigingssyndromen, tot depressieve toestanden.
Belangrijk is dat men vooral v/erk moet hebben wat niet te gemakkelijk is
en daarom te snel verveelt; maar v/erk v/aar je je steeds v/eer voor moet
inzetten.

Er is momenteel een verontpersoonlijking van de contacten aan de gang,
ook in het werk, o.a. door specialisering, het forensisme en het opsplitsen van v/erk en vrije tijd. Door dit proces nemen de psychische klachten
ook toe. Zien v/ij aan de one kant dat de contacten moeilijker v/orden, ander
zijds moeten v/ij constateren dat door de verbeiding van de cultuur en door
de hogere geletterdheid van de mensen hogere eisen aan de contacten worden
gesteld.

De arbeidsgelegenheid zal - o.a. door de automatisering - wellicht afnemen
en er zal mogelijk een niet-arbeidsproletariaat komen. De vraag hierbij is
of dit inderdaad een proletariaat v/ordt, dan v/el of de mensen, die niet in
het arbeidsproces zijn ingeschakeld, de gelegenheid krijgen zich op hun
niveau geestelijk te ontwikkelen. De Oosterse landen zijn ons wat betreft
de geestelijke vrijetijdsbesteding eeuwen voor.

UCHAMELIJiqS GEZONDHEID

Over dit punt valt weinig te vermelden. Spanningen tijdens het v/erk loinnen
aanleiding zijn tot vage lichamelijke klachten, die echter over het algemeen
van psycho-somatische aard zullen zijn. Ook kan het zijn dat mensen die geen
v/erk hebben een grotere kans op frustraties hebben en deze zullen dan tot
uiting loinnen komen in het gezinsleven, bijv. ook in de seksualiteit.

VOEDING

Naarmate de arbeidsmarkt meer gespannen is, zal er een grotere vraag komen
naar arbeidskracht door vrouv/en. Dit zal ongetv/ijfeld invloed hebben op de
voedingsgewoonten. Het Nederlandse gezinsleven zal wel zo hecht zijn dat
men blijft streven naar minstens twee maaltijden in gezinsverband. Het eten
van de ouders in bedrijfskantines en van de kinderen op school zal ver
moedelijk meer uitzondering dan regel zijn.

74.
Vraag

Voor zover niet genoemd bij vraag 5 en voor zover van toepassing vragen
naar de rol die onderstaande factoren spelen, de invloed die ze uit-

oefenen op het betreffende vakgebied (specialisatie).
Het betreft : de overheid.

ECONOMEN

De overheidsbestedingen zullen toenemen door in de eerste plaats de uitbreiding van deze bestedingen in de collectieve sfeer, die relatief sneller
toenemen dan die in de particuliere sfeer en in de tv/eede plaats omdat bij
de overheid toepassing van mechanisering en automatisering moeilijker te
verwezenlijken is, temeer nog omdat een groot stuk werkgelegenheid dan zou
wegvallen.

De overheidsinvloed zal ook sterk toenemen. Steeds meer bedrijven komen

in structurele moeilijldieden en kunnen overheidssteun niet ontberen.
Belnvloeding is dan echter niet te vermijden.
De medezeggenschap van de overheid zal dan ook toenemen.

VAKBONDEN

De overheidsinvloed zal gaan toenemen en dit heeft niets met de politieke
wil te maken, maar louter omdat vanuit de technische noodzaak de overheid
de behoeftenbevrediging van een aantal collectieve zaken ter hand moet
nemen : v/egenaanleg, onderv/ijs, recreatie, enz. zijn dingen die niet persoonlijk, maar collectief tot een oplossing moeten v/orden gebracht.
Dat leidt tot een grotere greep van de overheid op het nationale inkomen.

V/ij zien nu een groei van plusminus ^ per jaar en het lijkt niet uitgesloten dat de greep van de overheid op het nationale inkomen de komende 20
jaar zal stijgen tot zo'n 40£.
Dat wil echter niet zeggen dat de overheid van de verplichting is ontslagen
zelf het initiatief te nemen voor allerlei structurele veranderingen,

wettelijke regeling van zaken, die zodanig gegroeid zijn dat ze vragen om

een regeling, temeer daar in de toekomst verv/acht mag v/orden dat de vervlechting
tussen de overheid en het bedrijfsleven bijzonder zal toenemen.

Gemeend wordt dat via een evolutionair proces v/ij geleidelijk aan zullen
terecht komen in een andere maatschappij-structuur, een structuur die het
midden zal houden tussen de Joegoslavische structuur en die van de vrije,
ondernemingsgewijze produktie.

VJERKGEVERS

Er is nu al sprake van een behoorlijke overheidsinvloed, bijv. v/at betreft
vestigingspunten, arbeidstijden, lonen en prijzen e.d.

Men hoopt dat in de toekomst de overheid minder dirigistisch te v/erk zal
gaan, ook minder vertragend zal gaan werken. Door de ambtenarij - met
name op het gebied van de sociale voorzieningen - is er een grote mate van
inefficiency ontstaan, vooral omdat bij de sociale voorzieningen een

aantal dingen is bijgevoegd, v/aarvan men de gevolgen niet heeft overzien.
De overheid zou meer aan een bepaling van de prioriteiten moeten doen en
aan long-term-planning.

75.

De overheid zal v/el meer invloed krijgen, maar dat zal meer op een samenspel
met het bedrijfsleven moeten berusten dan tot nu toe. Hiervoor is een
eerste vereiste dat er ambtenaren komen die begrip hebben voor de pro-

blematiek van het bedrijfsleven en minder regelend, maar meer consulterend
v/illen optreden.

Er v/ordt verv/acht dat er in de toekomst een grotere vervlechting van de
overheid en het bedrijfsleven zal komen - v/aarbij gehoopt v/ordt dat dit

niet ten koste zal gaan van het eigen ondernemerschap, waardoor minder
efficient gewerkt zal v/orden en de persoonlijke vrijheid zal v/orden

ingeperkt - . Overigens betreft het hier een tweerichtingsverkeer; de
leiding van de grote(re) ondememingen zullen een belangrijkere politieke
inlvoed loinnen krijgen.

Hoe die invloed gebruikt gaat uorden en vooral hoe de ondememingen daarvoor
verantwoording zullen afleggen zijn nog volledig open vragen.
De overheidsinvloed zal zich met name laten gelden in kwesties van het
milieu-beheer, het tegengaan van water- en luchtverontreinigingen.

Ook is nodig dat voor een snelle besluitvorming in deze kwesties de overheid
een efficient en bedrijfsmatig beleid gaat voeren.

PLANOLOGEN

Toename van de overheidsbemoeienissen is te verwachten :

vanuit het "macrovlak" bekeken moet meer openbaarheid van beslissingen
gegarandeerd v/orden.

Het probleem in het "microvlak" van de v/oonomgeving ligt hier in de noodzakelijke mentaliteitsverandering.

Democratisering in meer directe zin is voor de "planning'1 nodig.
De (overheids-)planologen moeten meer aandacht krijgen.

Planologie is namelijk teamwork met mensen uit verscliillende disciplines,
Bestuurders en planologen moeten in een soort symbiose verder gaan.

V/ONINGBOUV/

Hoev/el het overheidsbeleid van groot belang is o.a. voor het scheppen van

een algemeen gunstig klimaat in de woningbouv/ v/ordt over haar optreden vrij
negatief geoordeeld.

De overheid v/erkt slechts cobrdinerend. Haar optreden is onafhankelijk van
de politieke kleur van de ministers en die op een cnkele uitzondering na,

nog nooit een beleidsverandering ingevoerd hebben. Zij v/erkt als een log
lichaam, v/aaraan een ambtenarenapparaat zondcr enige flexabiliteit gekoppeld
zit.

DE MENS IN ZIJN MILIEU

De taak van de overheid op het gebied van de visserij ligt hoofdzakelijk
op het gebied van de regulering van het vissen. Zij aarzelt echter met
ingrijpen en is vooral op internationaal gebied bang om de grote problemen
die hier liggen aan te pakken.

76.
TELECOMMUNICATIE

Er is op het gebied van de communicatie al sprake van een behoorlijke over
heidsinvloed, zov/el v/at betreft de schrijvende pers, als ook op het gebied
van radio en T.V.

De vinger die men in de pap heeft zal men ook wel niet terug v/illen trekken en
misschien is daar niets tegen, mits de controle door het parlement zodanig is,
dat de overheidsinvloed gecontroleerd kan v/orden en niet versluierd v/ordt.
Elke overheid zal altijd de neiging hebben invloed uit te oefenen op de

programma's van radio en T.V. en zo lang v/ij in een democratisch land leven
hoeft dit geen groot bezv/aar te zijn - temeer daar v/ij hier een "gedifferentieerd" omroepbestel hebben en geen nationale omroep, omdat daar snel het
gevaar dreigt dat de overheid daar een belangrijke stem in zal krijgen en
niet de informatie verschaft, die nodig en nuttig is.

Maar, misschien zal je in de toekomst groeien naar v/at grotere eenheden,
zodat er bijv. nog maar drie omroeporganisaties overblijven. Het is echter
moeilijk daar concrete voorspellingen over te doen.
De overheidsinvloed kan ook stimulorend v/erken - dat geldt dan vooral
v/at betreft de financie*le aangelegenlieden :

1. de telecommunicatiebedrijven moeten in staat v/orden gesteld hun eigen
investeringen te verzorgen

2. de uitbreiding van zendtijd en T.V.-netten kan alleen maar tot stand
komen, indien de overheid er middels luister- en kijkbijdragen geld
voor beschikbaar stelt

3. op de kranten kan de overheid een versluierde invloed uitoefenen, door
bijv. steun te verlenen in de vorm van goedkopere posttarieven.

VERKEER EN VERVOER

De invloed van de overheid is van overv/egende betekenis.

Een groot deel van het openbaar vervoer is in handen van de overheid en
nieuwe investeringen nemen er zo'n grote vorm aan dat de overheid daar v/el
zal moeten bijspringen en dus de beslissingen in eigen hand heeft.
Het nadeel van de toenemende overheidsbemoeienissen is dat het een remmende

werking heeft op het persoonlijk initiatief en de inventiviteit.

De overheid v/erkt overigens te "pietepeuterig" (zelfs voor een kippenhokje
is een vergunning nodig) en staat zwak als het om grote beslissingen gaat.
Rijst de vraag bijvoorbeeld v/aar een grote maatschappij zich moet vestigen
dan v/ordt de overheid in een bepaalde richting gedirigeerd.
De overheid moot verder meer aandacht aan de collectieve voorzieningen
besteden bijv. op het gebied van recreatie, achtergebleven gebieden e.d.

77.
TOERISME

De overheid kan, met name door financieTe steun of door het treffen van

recreatieve voorzieningen een grote invloed uitoefenen op de groei van deze
sector.

Ten aanzien van het reisverkeer is er soms ook sprake van een zekere mate

van protectionisme : zo mogen bijv. goedkope maatschappijen niet landen op
Schiphol. Een dergelijke vorm van protectionisme mag niet als geoorloofd
worden beschouwd.

Op het gebied van de horeca zou de overheid v/el v/at meer steun loinnen verlenen - zo is de overheid bijv. niet bereid tot economische steun, bijv.
in de vorm van rente-subsidies of gemakkelijke kredietverlening aan de
hotellerie, maar v/el aan de scheepsbouw, terwijl de hotellerie toch zeer
belangrijk voor de export is. De modernisering van hotels en de verbetering
van het produkt stuit af op de hoge rentevoet.
De vrees van de overheid is wel te verklaren, daar de horeca deel uitmaakt

van het midden- en kleinbedrijf, v/aar in meerdere sectoren moeilijkheden
voorkomen.

MAATSCHAPPELIJKE ONTVJIKKELINGEN

De overheid krijgt veel meer invloed op allerlei sectoren van het maatschappelijk leven. Er wordt ook veel meer van de overheid gevraagd. Bijv.
bij ontwikkeling van de hoeveelheid vrije tijd zal veel aTnangen van de mensen
in de totaliteit van de problemen en het daaraan gekoppeld besef dat het
individuele inkomen minder belangrijk is - bijv. vrijetijdsbesteding eist
voorzieningen. Het welzijn zal afhangen van de bereidheid tot het doen
van collectieve uitgaven, met andere woorden van de bereidheid om belasting
te betalen. Als de mensen dat niet willen, lean de overheid niets beginnen.

En hierover kan men v/at somber gestemd zijn, als je tegenwoordig een toe
nemende vervreemding van de burger met zijn regering lean constateren.

Anderzijds is er klaarblijkelijk een duidelijke behoefte aan echte democratie,
inspraak, medezeggenschap. ledere keer v/ordt deze behoefte in het dagelijkse
leven echter gefrustreerd en dit lean leiden tot apathie.

ONDERV/IJS

Er is sprake van een kritische houding tegenover de overheid.

Men spreekt over onevenredig grote invloed, een conservatieve houding.
Een groter nadeel is evenwel het feit dat de overheid een gebrek aan visie,
een gebrek aan strategic heeft.
Idealiter zou het zo moeten zijn dat de idealen die de samenleving zich
stelt een leans zouden moeten krijgen gerealiseerd te worden en daar zou
de overheid een leader voor moeten scheppen. De overheid heeft echter nog
steeds de neiging de dingen maar voor de schrijven, bijv. over zitten
blijven of de middenschool. Het zijn echter alleen maar v/oorden en het
blijven v/oorden omdat het gezegd v/ordt door mensen die eenvoudig niet v/eten
v/at er allcmaal nodig is om een middenschool in elkaar te zetten, niet
v/illen horen v/at er allemaal nodig is om het zitten blijven af te schaffen,
die niet doen v/at er voor nodig is en die denleen, dat wanneer je dat in een
v/et schrijft, dat er dan v/at zal gebeuren. Er is geen visie van de zijde

van het Ministerie. Ondanks deze klaagzangen zal de overheid steeds meer
proberen het onderv/ijs in de vinger te krijgen - denk bijv. aan de NotaVeringa.

78.

Anderzijds zal steeds meer nadruk komen te liggen op onderwijsvrijheid,
waarmee bedoeld wordt een nieuwe vormgeving - vanuit andere cultuuropvattingen
of andere methoden zal men trachten aan hun ideaal van onderwijs vorm te

geven, dus nieuwe vormen van bijzonder onderwijsj deels als reactie op het
formeel-neutrale, deels om te voldoen aan nieuwe wensen op het terrein van
de vorming en scholing.

KUNST EN CULTUUR

Er is bij de overheid wel een neiging om mee te willen - om niet voor "oude
zak" te worden versleten, er gebeuren dingen die tot voor kort onvoorstelbaar
waren. De overheid stimuleert echter niet de inhoudelijke kant van de kunst het moet al minstens boven de underground komen, voordat het door de over
heid aanvaard wordt. Vermoedelijk is dit het gevolg van de politiek van het

C.R.M., dat zorgt dat er fondsen zijn, zonder dat men zich bemoeit met de^ ^
artistieke besteding ervan. Het is niet de taak van de overheid om zich bij
voorbaat met de artistieke v/aarden te bemoeien. Bij het verschaffen van

subsidies is er geen sprake van dirigisme. V/at evenwel ontbreekt is een duide
lijke cultuurpolitiek. Als de overheid in feite een cultuurpolitiek zou gaan
voeren, dus een samenhangend geheel van maatregelen op educatief en kunstzinnig terrein, dan zou dat - weliswaar niet onmiddellijk, maar toch binnen
een generatie - heel duidelijk effect hebben. Als de overheid de tekenen
des tijds zou verstaan, dan zou de overheid zien dat het onderwijs iets meer
van de mensen vraagt dan alleen maar aangepaste en christelijke kindertjes,
die weten dat 2x2=4.

Dan zou er een plan opgesteld kunnen worden om het onderwijs te veranderen,
omdat het onderwijs - dat per slot van rekening de mensen dresseert voor

deze maatschappij - de mensen door middel van persoonlijkheidsvorming andere
mogelijkheden zou kunnen bieden om als mens te existeren dan alleen maar door
rekenen, aardrijkskunde e.d.

KUNSTENAARS

De overheid heeft niet veel zicht op een cultuurpolitiek, hetgeen misschien

samenhangt met de hypothesen dat de overheid niet los kan opereren van het
bedrijfsleven (dit wordt duidelijk gedemonstreerd in de Nota-Veringa, die
de structuur van het onderwijs tracht aan te passen aan de eisen van het

bedrijfsleven). De overheid zal dan slechts bij een principieel andere verhouding tussen kapitaal en arbeid, bij de mogelijkheid tot een meer vrije ontplooiing van de individuen, niet meer als overheid tegenover de bevolking
staan, maar meer als dienaar. Tot nu toe wordt er v/at sinterklaasachtig met
subsidies gestrooid, maar een grote lijn, een grote gedachte zit daar niet
achter. Een dergelijke cultuurpolitiek moet bij het onderv/ijs beginnen, want
dan mag je - misschien - verwachten dat men later wel degelijk veel voor
de cultuur over zal hebben.

Zolang een dergelijke visie ontbreekt is het vooral voor de schrijver een
gelukkige zaak dat er subsidies, stipendia e.d. worden verleend, want schrijven
in Nederland is altijd een soort hobby geweest, wat je deed naast je geldverdienende werk. Nu krijgt een aantal schrijver een stipendium, wat een

beetje

helpt. De indruk bestaat overigens dat de schrijvers zich een beetje

met een kluitje in het riet laten sturen.

De overheidsinvloed is vrij groot - ook op het gebied van de sport wat betreft
de accommodatie, maar ook de topsport - maar de overheid zal wel naar andere
wegen moeten zoeken om leiding te kunnen geven aan allerlei ontwikkelingen,
dan zij tot nu toe heeft gedaan.

79.
GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID

De maatschappij v/ordt steeds ingewikkelder en je zou je loinnen voorstellen
dat er een overheid is, die meer begrip heeft voor de emoties van mensen en
hoe ze daarvoor te zorgen heeft.

Enerzijds is er sprake van een overheid die te weinig deskundigheid en begrip
heeft voor de psychiatrie; Ze representeert het vooroordeel van de gemeenschap
tegen de psychiatrie en emotionele problemen. De overheid zou meer training
moeten hebben om de processen te begeleiden, v/aardoor bepaalde conflicten beter
opgelost zouden kunnen v/orden, bijv. autoriteitsconflicten.
De overheidsinvloed zou dus veel stimulerender loinnen zijn, bijv. ook wat
betreft de vrije ontwikkeling van de jeugd.
De overheid probeert het teveel in de reeds bestaande kanalen te gieten,
zonder al te veel ruirnte te bieden aan mogelijke nieuwe vormen van geestelijke
vrijetijdsbesteding.
Ondanks deze bezwaren zal de overheidsinvloed toenemen, vooral omdat hoe
langer hoe meer zaken geregeld moeten v/orden, zoals bijv. :
- het combineren van materiaal van diverse kleinere klinieken tot een

centraal informatie-systeem
- het registreren van epidemieen
- de efficiente distributie van gelden.

Over een genationaliseerde geneesleunde lopen de meningen nogal uiteen.
Men verwacht v/el een socialisering van de geneeskunde, maar hoopt dat er
ruirnte zal blijven voor het particuliere initiatief. Dus geen socialisering
in de zin van "iedereen een fondspatie'nt", maar wel het scheppen van gelijke

mogelijkheden voor iedereen voor dezelfde soort behandeling. De arts moet
dan niet staatsambtenaar v/orden, maar over een verregaande mate van vrijheid
beschikken v/at betreft tijdsindeling en werkwijze. Hierbij kan v/orden gedacht
aan groepspraktijken, gezamenlijke poliklinieken, ziekenhuizen v/aarin men
samenwerkt, maar v/aarin veel van het vrije beroep blijft gehandhaafd.

LICHAMEUJKE VOLKSGEZONDHEID

Men is het er v/el over eens dat er een zekere mate van overheidsinvloed

nodig is, om bepaalde ontwikkelingen in goede banen te leiden. Anderzijds
ziet men ook een remmende invloed van de overheid. De overheid zal achteraan

lopen en oefent daardoor een remmende invloed uit op nieuwe vormen. Dit
geldt bijv. ook voor de ontwikkelingen van experimentele vormen van tussenmenselijke relaties, bijv. communes, nieuwe vormen van samenwonen. V/eliswaar
geeft men de mens een zgn. grotere vrijheid, maar er is aan de andere leant
een steeds sterkere overheidsbemoeiing, die nog steeds teveel de mens als

onmondig behandelt, als mensen die niet in staat zijn verantwoordelijke
beslissingen te nemen. Er zijn evenwel terreinen waarop een krachtige
overheidsinvloed nodig zal zijn, met name wat betreft de milieuverstoring en

de ordening van de hele populatie - dat men niet kan doorgaan de Randstad
Holland op te vullen. De overheid moet vooruitlopen - en doet dat op dit ogenblik
duidelijk niet - v/at betreft de demografische ontwikkeling van Nederland
en moet de implementaties daarvan voor het maatschappelijk leven onder ogen
zien. Er is een continue begeleiding nodig bij de demografische ontwikkeling,
want dan loinnen er verantwoorde prognoses ten aanzien van bepaalde facetten

(zoals bij de veroudering van de bevolking) v/orden opgesteld, vooral omdat
dit belangrijke consequenties kan hebben. V/ij moeten echter bedenken dat
er zo ontzettend veel mogelijk geworden is, dat het niet allemaal tegelijker
tijd realiseerbaar is en wat dit betreft staat de gemeenschap voor hetzelfde
probleem als het individu: naarmate wij meer vrijheid krijgen om te kiezen
staan v/ij voor de steeds nijpender vraag dat wij urgenties moeten opstellen.
Als gemeenschap moeten v/ij ook zeggen "ja, v/ij v/illen voor onze ouden van
dagen zorgen, wij willen oudeliedenhuizen hebben,

wij v/illen ziekenhuizen

hebben, v/ij v/illen betere wegen hebben, enz. enz." en wij zullen steeds - door
de grotere vrijheid die v/ij krijgen - meer moeten redekavelen over de volgorde van v/at vrij v/illen gaan doen.

80.
VOEDING

De overheid zal uitgaan van de vrijheid van de individuen in dit opzicht en
zal dus ook geen dwingende maatregelen uitvaardigen met betrekking tot de
consumptie.
Dit wil echter niet zeggen dat de overheidsinvloed nihil is.
Zo zal de overheid meer rekening gaan houden met wat er in de voeding moet
zitten en niet alleen wat er in mag zitten. Overigens zijn er in het verleden
te veel ongelukken gebeurd wat betreft het toelaten van vreemde stoffen in
voedingsmiddelen, bijv. door de industrie, door slagers, door automatiekhouders etc.

Ook v/at betreft de hygiene zal de overheid een grotere controle uitoefenen,

omdat wij in het verleden te veel salmonella's in huis hebben gehaald.
Voorts zal de overheid - mede in verband met het personeelsgebrek - gel'nteresseerd zijn in de vervanging van traditionele voeding in inrichtingen

naar goede ''pre-cooked-meals".
Door de voorlichting op het gebied van de voeding ter hand te nemen, zal de
overheid een stimulerende invloed op een verantwoorde voeding door het
Nederlandse volk loinnen hebben. Remmend hierop zal v/erken : het gebrek aan
geld en aan goede geschoolde mensen op het gebied van de voeding.
Hiervoor is nodig dat er meer reseach v/ordt verricht, bijv. in samenwerking
met T.N.O., en dat de sending, het onderv/ijs, verbeterd v/ordt.

81.

Vraag

De door u genoemde ontwikkelingen zullen uiteraard een aantal maatschappelijke gevolgen hebben. Met maatschappelijke gevolgen zijn bedoeld
gevolgen in technologisch, economisch, sociaal en psychisch opzicht.
Welke belangrijke gevolgen zullen de door u genoemde ontwikkelingen
hebben ?

ECONOMEN

De maatschappelijke gevolgen wat betreft de gedragingen van de mens als
individu en als groep kunnen als volgt nader omschreven worden.

De vrije tijd zal toenemen en wenselijk is een hieraan aangepast onderwijssysteem. Ten gevolge van de toenemende welvaart kunnen destructieve krachten
ontstaan als deze vrije tijd niet wordt opgevangen. De verveling zal zich
dan uitbreiden, evenals het gebruik van verdovende middelen en medicijnen
(tranquilizers etc.).

Een toenemen groepsegoi'sme (middenstandsgroepen e.d.) zal ontstaan om
een zo groot mogelijk deel van de nationale "koek" door middel van pressiegroepen tot zich te trekken, zonder rekcning te houden met de kwalijke
gevolgen daarvan voor andere groepen. Die groepsegolsme is niet noodzakelijkerwijs een welvaartsverschijnsel maar kan als zelfstandige kracht optreden.
Een ommezwaai in deze mentaliteit kan bij een acute noodsituatie (oorlog e.d.)

optreden, maar op het ogenblik is het slecht gesteld met de "public spirit":
"niemand sterft meer voor de betalingsbalans".
Een ander facet is de inspraak. Deze is op generlei wijze gebonden aan een

bepaalde groeivoet, aan een bepaald niveau van het inkomen. De groeivoet
is nodig voor het terugdringen van de nooddruft, voor uitbreiding van de
collectieve- en sociale voorzieningen, voor een rechtvaardiger inkomensnivellering, voor het tegengaan van een nog grotere progressiviteit in
de belastingen die in Nederland al groter is dan in de overige E.E.G.landen en tenslotte - als reeele mogelijkheid - voor een kwalitatief betere
behuizing.

VAKBONDEN

Er zijn tendensen te signaleren dat bij een bepaald welvaartsniveau de
mensen meer zelfgenoegzaam worden en minder geneigd om zich om anderen te
bekommeren. Alles wat men economisch kan is niet altijd dienstbaar aan het
welzijn van de mens.
Er is bij de welvaart misschien sprake van de McGregor-theorie door een
aantal lagen van primaire behoeften heen komt men bij een nieuwe laag van

behoeften tot bij v. het dragen van verantwoordelijkheid. Als dat zich zou
voltrekken zijn wij uit de zorg. In de welvaart zit met andere woorden een
afgeleide mogelijkheid tot het vergroten van de onderwijsrnogeli jkheden en
dan zit er een kans in dat wij door de behoeftenlagen van goederen en diensten
heen stuiten en dan op de wil tot het dragen van verantwoordelijkheid komen
En dan zou pas de maatschappij in een wezenlijke groei terecht komen.

Dit kan echter een poos duren, vooral omdat wij zo verdomd inventief zijn in
het vinden van allerlei goederen en diensten, die wij ook weer zo nodig moeten
hebben.

Toch zal het maatschappelijk beeld een aantal belangrijke veranderingen
te zien geven.

82,

Aanzetten daarvan zijn nu al te zien, bijv. in het hele democratiserings-

proces; het streven naar medezeggenschap, inspraak, etc. Waar het vandaag

om gaat, is voornamelijk medezeggenschap op economisch gebied (bijv. het
doel van de ondememing, wat er wordt geproduceerd, hoe dat gedaan wordt,

inspraak bij fusies, bij inkrimping en uitbreiding van het bedrijf, etc.)
Op dit terrein is de werknemer tot nu toe onmondig behandeld, te afzijdig
gehouden. Daardoor is de werknemer wat aarzelend op dit gebied, want hij
is te weinig in staat geweest zich te ori'enteren.
Daarvoor is vorming en ontwikkeling nodig.

WERKGEVERS

Wij bevinden ons in een tijd van overgang. Natuurlijk zullen zich bepaalde
ontwikkelingen op het gebied van de technologie voordoen - met uitzondering
wat betreft de verduurzaming van de consumptie-artikelen (verhitting, diep-

vries etc.) is er sprake van een zeer grote achterstand, doch deze ontwikke
lingen zullen niet erg revolutionair zijn.

Verwacht wordt dat de welvaart wel zal blijven groeien, o.a. gestimuleerd
door een concentratie-tendens, die bepaalde economische verschuivingen ten
gevolge zal hebben.

Hopelijk zal deze stijgende welvaart ten gevolge hebben dat de mensen meer

zullen gaan sparen, dat men door deelname in investeringen zich een inkomen
uit eigen vermogen verwerft. Hierdoor worden de mensen kleine bezitters,
wat hen meer tot elkaar kan brengen (de geldontwaarding kan hier echter

negatief op werken). Door de toegenomen vrije tijd en de behoefte aan
personeel in de tertiaire sector anderzijds, zal men in deze sector meer
en meer met part-timers gaan werken. Dit stelt de mensen in staat er een
tweede baan op na te houden.

Er zullen wel bepaalde sociaal-economische aanpassingen komen, maar deze
zullen geen revolutionair karakter dragen (het Joegoslavische systeem werkt
alleen daar, in de omstandigheden die daar heersen).
Er zullen andere bedrijfsverhoudingen komen, mede gezien het feit dat wij naar
meer medezeggenschap toegaan, als gevolg van de behoefte aan echte inspraak,
maar niet in die mate dat de arbeider met de directeur de investerings-

beslissingen gaat nemen, maar wel zijn eigen, persoonlijke werkomstandigheden
wil medebepalen, niet alleen in bedrijven, maar ook op scholen e.d.
In verband met deze ontwikkelingen zal er ook een heel ander type vakbonden
komen en niet meer de "left-over" van tegenwoordig : de pure strijdorganisatie
van de 20-30-er jaren, die er op uit was de materiele omstandigheden van de
arbeider te verbeteren. Reeds nu is er in C.A.O.-onderhandelingen sprake

van opleiding, beroepsvorming en algemene vorming. Enerzijds zal het werkterrein van de vakbonden verplaatst worden naar dat van de secundaire
arbeidsvoorwaarden, anderzijds naar de rol van de werknemers in het sociale
bestel, waarvoor zij een deel van de verantwoordelijkheid zal moeten dragen.

Dit behoeft niet in de oude vorm ("de Stichting voor de Arbeid") te gaan,
maar kan ook op een andere manier worden geconcretiseerd.
V/ij zullen moeten groeien naar een ander menstype. De jonge mensen van de

jaren 198O - 1990 zullen heel anders denken en doen dan de jonge mensen
van nu, want zij zullen alleen de nieuwe structuur gekend hebben.
Men zal in ieder geval kritischer zijn, minder geneigd zijn dingen te aan-

vaarden op grond van gezag, maar meer op de eigen overtuiging afgaan.

8?.

In ieder geval wordt de welvaart niet zeer juichend beoordeeld (als het t6
goed of te slecht gaat, gaat het niet goed). De mens wordt in zijn welvaart
gekeerd naar een genotssituatie (de "vette mens"), waarbij offerzin, offervaardigheid, gemeenschapszin steeds meer zullen afnemen. De onbeheerstheid

(in goede (denk bijv. aan acties als "open het dorp") en in kwade zin) ncemt
toe, evenals de genotszucht.

Er is sprake van een ongunstige psychische ontwikkeling, hartinfarcten zijn
aan de orde van de dag. Er is duidelijk een verbetering van de werksfeer
nodig. Daar evenwel het levenstempo eerder zal toenemen dan afnemen, zowel
in de algemene levensomstandigheden als in het bedrijf, zullen er steeds
hogere eisen worden gesteld aan de werknemers, niet alleen aan het top-,
maar ook aan het midden en lagere kader.

Misschien komt daarop een reactie (ik geen hartinfarct), maar je wordt als
het ware meegezogen : niet alleen wordt een toppositie geambieerd vanwege
het salaris, maar ook voor macht en het gevoel zich dan pas volledig te
kunnen ontplooien (als je het gevoel hebt een topmanager te kunnen worden
stop je niet: het is hetzelfde als met het roken).
De ontwikkelingen op technologisch gebied hebben ook een psychisch effect
op de consument : deze zal zich meer voelen als ondergaande in de massa, wat
er toe zou kunnen leiden dat er meer behoefte gaat ontstaan het individua-

lisme tot uiting te laten komen, hetzij in de artikelen die zij Idlest, hetzij door het opzoeken van dat speciale winkeltje met zijn speciale artikelen,

PLANQLOGEN

De maatschappelijke gevolgen werken vooral psychisch.

Een groot aantal mensen verkeert in een mentale onevenwichtigheid die
deels door de bebouwing en stedebouwkundige onvolmaaktheden en deels door
andere factoren zoals bijv. de enorme herrie gevormd wordt.

Bovengenoemde onevenwichtigheid vormt een deel van het ongelukkig zijn van
de mens. Met deze "ongelukkigheidsfactor" dient de planoloog dan ook terdege
rekening te houden.

Een gunstige ontwikkeling voor bovenstaand wat somber relaas is dat het
"vrijheidsbesef" bij de mens toeneemt.
De mens raakt kritischer ingesteld en laat zich niet meer alles voorschotelen,

V/ONINGBOUVI

Door de steeds goedkoper wordende arbeidsmethoden kan een verdergaande verlaging van de kostprijs van het produkt wordt verwacht. Hierdoor komt meer
geld vrij voor het kopen van andere produkten, waartoe de produktie opgevoerd
zal moeten worden. Deze vergroting van het afzetgebied is ook nodig om de
stijging van de welvaart te kunnen handhaven.

De moderne technieken zullen de mogelijkheid scheppen om op latere leeftijd
te gaan werken en eerder er mee op te houden.

Een grote groep mensen moet dus door een relatief kleine groep werkende
mensen onderhouden worden. Wilt men toch de welvaart laten stijgen dan impliceert dit dat er steeds economischer geproduceerd moet worden.
Daar de zeer snelle ontwikkelingen op allerlei gebied voor velen moeilijk
te verwerken zijn, treden er frustraties op. Door de woningen beter aan de
bewoners zelf aan te passen zou de woningbouw voor de vermindering
van deze frustraties een steentje bij kunnen dragen.
Hoewel de primaire werkgelegenheid waarschijnlijk niet in voldoende mate
gespreid zal kunnen worden zal toch een meer egale
bevolkingsspreiding

mogelijlc zijn, vooral als de secundaire werkgelegenheid bij de woongebieden
zou liggen. Om de afstand woon - werkgebied te overbruggen zullen dan zeer
snelle verbindingen tot stand moeten komen.

83.
DE MENS IN ZIJN MILIEU

Mocht in de toekomst de experimentele genetica in de praktijk gebracht worden
dan zijn bijzonder grote gevolgen te verwachten. De mens kan dan naar eigen
inzicht gevormd worden.

De mens is hard bezig zijn eigen milieu te verpesten. Hierin begint tenminste
enig inzicht te komen, zelfs op regeringsniveau.
Helaas heeft politiek niets met deskundigheid te maken.
De inzichten van conservatieve of radicale idealist!sche wereldhervormers
worden door allerlei idologische inzichten tegengesproken; een gelijke

maatschappij, met mensen die als gelijk beschouwd worden zonder hierarchie
is waarschijnlijk in strijd met de maatschappij. Dit zou pas mogelijk zijn
na toepassing van de experimentele genetica.

De idologie begint overigens veld te winnen; zij wil namelijk de maatschappij
aan de mens aanpassen en niet zoals de psychologie doet, de mens aan de
maatschappij.

TELECOMMUNICATIE

Wij staan aan de vooravond van een bepaald ontvdkkeling waarvan de consequenties
nog niet te overzien zijn en dat is : de T.V. heeft zijn intrede gedaan en de
mensen de mogelijkheden gegeven bepaalde ontwikkelingen te zien, bijv. door
allerlei reportages. Je zou zeggen dat dat effect zou kunnen hebben,dat de
mensen meer oog zouden krijgen voor bepaalde ontwikkelingen, maar als je dan het
TROS-verschijnsel ziet - de geweldige groei van de TROS - dan blijkt eigen-

lijk dat de mens, wat betreft zijn mentaliteit nog in de Middeleeuwen zit,^
tot boven zijn navel en dat is een verschijnsel wat niet zonder meer positief
moet worden beoordeeld.

Wat een gunstig verschijnsel zou kunnen zijn is dat men door de moderne
communicatiemiddelen zoals televisie, maar op een knop kan drukken en de
krant naar keuze komt er uit gerold, d.w.z. de krant wordt rechtstreeks

overgebracht, en dit gekoppeld aan een onderwijssysteem waar de grondslag
gelegd moet worden voor een grote mate van burgerzin en een democratische
instelling, zou dat wel eens kunnen betekenen dat bepaalde structuren hiermee
beknot zouden kunnen worden.

Door het druk-op-de-knop-systeem krijgt men het multipel beschikbaar zijn
van verschillende informatierichtingen en dat gekoppeld aan een verandering
van het onderwijs levert de mogelijkheid op tot communicatie die tot nu toe
niet beschikbaar is. Een voorwaarde hierbij is verandering van het onderwijs.
Bij de T.V. is steeds sprake van manupuleerbaarheid :
a. door de alternatieve keuzemogelijkheden
b. door het weglaten, het niet-aandacht besteden aan bepaalde facetten.
Wat meer algemene gevolgen zijn dat er als gevolg van de welvaart een
aantal psychische problemen kunnen ontstaan, zoals bijv. het toenemende
lawaai, wat een geweldige belasting betekent.

Wat de automatisering betreft, voor sommige mensen, die belast zijn met het
alleen maar in het oog houden van instrumenten kan een geweldige psychische
belasting ontstaan, hetgeen misschien opgelost zou kunnen worden door een
structurering van de taken.

84.
VERKEER EN VEKVOER

In het algemeen is er betere voorbereiding, begeleiding en betrokkenheid van
de mensen noodzakelijk om frustraties te voorkomen en problemen op te lossen
die ontstaan zijn door de steeds sneller veranderende tijd.
Als bovenstaande voorwaarden in acht worden genomen zal de voortschrijdende
techniek de mensen ten gunste komen als tenminste niet de toegenomen bestedingsmogelijkheden tot ontsporingen leiden omdat de snelle ontwikkelingen
door vele mensen moeilijk psychisch te verwerken zijn.

De meer technische ontwildcelingen op dit terrein kunnen het best in een
aantal korte punten naar voren worden gebracht.
Verwacht wordt :

- opkomst van de stadsauto (al dan niet elektrisch aangedreven)
- geleidelijke afremming van de groei van het wagenpark
- strengere voorschriften aangaande de luchtvervuiling

- progressievere wegenbouw, met het meer kruisingvrij maken van de verkeersstromen en het aanleggen van meer parkeerplaatsen
- meer stations in de voorsteden

- medegebruik van railnetten binnen de agglomeraties van nationale, regionale en locale vervoersbedrijven

- toename van het proces der behuizingstechnieken bij geleid vervoer
- popularisering van het luchtvervoer, ook op korte afstanden
- achteruitgang van het interlocaal busvervoer
- toenemende overheidssteun aan het openbaar vervoer

- hogere lasten voor het wegverkeer. Misschien zelf een "Leber" plan waarbij
het vrachtvervoer van de weg naar de rails gedirigeerd wordt.

Meer sociaal gezien zal de groeiende techniek leiden tot betere communicatiemogelijkheden. Het vervoer kan sneller en goedkoper worden, waardoor intensievere handel mogelijk wordt, de mensen meer naar elkaar toe kunnen groeien
en de discriminatie af zal kunnen nemen (dorpen kunnen bijv. meer bij het
stadsgebeuren betrokken worden). Men zal meer geneigd zijn naar elkaar te
luisteren door grotere ontmoetingsmogelijldieden, waardoor spanningen ontladen
kunnen worden.

TOERISME

De economische gevolgen van de te verwachten stijging van het toerisme en
van de omvang van de recreatieve activiteiten hangen samen met het feit dat

de gulden van de toerist/recreant vele malen opnieuw wordt uitgegeven. De
multiplier is hier - volgens een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam
in doorsnee hoger dan in enige andere sector.

Door het toegenomen reisverkeer leert men andere volken kennen, andere gedragspatronen ook. Wat men vroeger vreemd vond wordt nu meer geaccepteerd

en in zekere zin ook overgenomen (bijv. in Zuid-Europa blijft men langer
op, in Nederland ziet men ook een verschuiving naar een later opblijven).
Er is door hot toegenomen toerisme ook sprake van een zekere politieke
invloed. De liberalisatie van het communistische bewind vond het eerst

plaats in Tsjecho-Slowakije, omdat hier meer contacten waren met het westen.
Door het reisverkeer kunnen de Spanjaarden ook buitenlandse kranten lezen.
De democratisering en de wereldvrede worden door het reisverkeer bevorderd.

Overigens ware het te wensen dat wij wat soepeler zouden zijn wat betreft
het horeca-wezen in het overnemen van sommige buitenlandse gewoonten, zoals
bijv. het !s avonds buiten eten op een terrasje etc.
Bovendien zou het zeer nuttig zijn indien de talenkennis van de Nederlanders
zou worden verbeterd en uitgebreid.

85.
MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

Het grote probleem is dat je sociale instrumenten moet scheppen, die horen
bij de mogelijkheden van vandaag (dat geldt voor kerken, even goed als
voor politieke partijen als vakverenigingen).
De vraag is : zullen wij de passende vormen vinden bij een leven dat door
zeilboten, caravans e.d., althans in de weekends heel anders wordt georganiseerd dan vroeger ? Er doen zich ontwikkelingen voor, waar de kerk helemaal opniouw op af moet stemmen - prediking en literatuur geven de standpunten te weinig door, kunnen dat ook te weinig.

Wat je nodig hebt is een dialogische benadering van de nieuwe ontwikkeling.
Men moet opnieuw het sociale orgaan scheppen dat past bij de situatie
zoals die het gevolg is van de technische, sociale en economische ont

wikkelingen. Het is noodzakelijk dat bij een predikant andere disciplines
komen te zitten om samen met hem de toepassing van het Evangelie op de

vragen van het leven voor te bereiden en dan in een dialoog met een veel
mondiger gemeente dan 100 jaar geleden, daarover samen verder te komen.
Voor de Nederlandse huishoudingen is het zo dat het punt van de generaties
een rol speelt: sterk traditioneel gebonden huishoudingen - een bepaalde
wijze van bijv. maaltijdenbereiding, de indeling van de woning, de informatie die toch nog de vrouw bereikt - staan tegenover een groep met een
meer kritische houding, een groep die het meeste onderwijs heeft gehad.
Naarmate het onderwijs en de voorlichting toeneemt zal men met meer onder-

scheiding tot beslissingen komen (het probleem van de management:
decisionmaking en planning, waarbij men uit een aantal alternatieven er
nog maar twee overhoudt). Hierbij speelt het maatschappelijk verkeer een
rol, huwelijksbeleving en gezinsleven in die zin dat wanneer tussen man

en vrouw een gemeenschappelijke kennissenkring bestaat dan is dat meestal
een graadmeter dat zij ten opzichte van allerlei beslissingen met betrekking
tot huishoudelijke zaken gezamenlijk beslissingen nemen.

Bij verschillende kennissenkringen loopt de beslissing over huishoudelijke
zaken duidelijk uiteen.

Dit is een maatschappelijk gegeven, en jonge menten communiceren gemakkelijker dan menig volwassene ooit gedaan heeft :
a. door een grotere tolerantie
b. door een wat meer tot uitdrukking komen van zijn gelijk door sommige
mensen.

Een symptoom van een voortschrijding in deze richting is waarschijnlijk
te verwachten.

86,
ONDERWIJS

Een van de vermcende krachten op de vernieuwingen in het onderwijs is

gelegen in het onderwijs zelf : het is vrij conservatief omdat een onderwijzer altijd staat voor mensen die minder weten dan hij zelf en dat leidt
er toe dat men zichzelf gaat overschatten : men meent het allemaal te
weten. Het is een onvolwassen wercld waarin men verkeert en daarom
krijgt men die kritiek niet, die nodig zou zijn.

Daarom is het belangrijk dat er een zekere mate van democratisering bij
het onderwijs optreedt. Bij deze term moet echter wel enige voorzichtigheid in acht worden genomen : de school is wel een samenwerking, maar
het is niet de samenwerking. Uiteindelijk is het zo dat je wat van de
school moet meenemcn.

Je kunt moeilijk op school beslissingen nemen voor mensen die pas na

jou komen - in de tijd gezien dan. Dat wil echter niet zeggen dat de
leerlingen niet mogen meepraten en meebeslissen, maar dat is geen democra
tic te noemen: het zijn slechts gebruiksregels.

De democratisering heeft enkele belangrijke gevolgen : enerzijds zal er
een samenleving van lastiger, moeilijker en kritischer mensen komen, die

mondiger zijn dan in het verleden. Het leiding geven zal dan ook veel
moeilijker worden, met andere woorden de eisen en vragen naar meer

democratisering zullen steeds gevolgen hebben voor de wijze, waarop de
maatschappij geleid en beheerst wordt. Anderzijds leidt democratisering
tot een vcrmindering van ontwikkelingstegenstellingen - dit is dan
democratisering in de zin van meer mensen de gelegenheid onderwijs te
volgen - er zal een zekere mate van nivellering ontstaan in die zin,
wat men zich zoal met zijn inkomen kan permitteren : dames uit ver-

schillende maatschappelijke kringen kopen allemaal dezelfde wasmachines
- als er maar AEG op staat - mensen met verschillende inkomens gaan
allemaal met vakantie naar het buitenland. Dit gelijk trekken van het

bestedingspatroon heeft een zekere uniformering ten gevolge, wat dan
"open" maatschappij wordt genoemd.

Een ander belangrijk aspect is dat het werk, dat de mensen doen, in toenemende mate in belangrijkheid wordt gelijkgeschakeld : het ene is gelijk
aan het andere - d.w.z. men is in belangrijke mate van elkaar afhankelijk : dit kweekt een groter gevoel van saamhorigheid, van meer respect
voor elkaar. Het ondervajs is bovendien een culminerend ding in zoverre
dat hoe meer mensen onderwezen worden, hoe meer onderwijs ze dan ook
willen genieten.

Een belangrijk probleem is dat er een toenemende vraag zal rijzen
naar hooggekwalificeerde werkers - zowel op leidinggevend als ook op
midden - en lager niveau - , maar dat anderzijds het Nederlandse volk
onvoldoende aandacht heeft voor zijn ondervdjssysteem. Het onderwijs ligt

helemaal buiten de belangstellingssfeer - van het volk, van de pers,
maar ook van de hoogleraren.

Er bestaat een duidelijk "gap" tussen behoeften en feiten. Er moet dus
een andere aanpak komen, want continuering van de huidige situatie leidt

tot allerlei "vluchtwegen" - zoals bijv. het recruteren van topmensen uit
het buitenland of het zelf ter hand nemen van fabrieks- en bedrijfsopleidingen.

87;
KUN3T EN CULTUUR

Het is mogelijk - maar dan op langere termijn gezien - dat de dingen die
wij nu vanzelfsprekenivinden over 20 jaar niet meer vanzelfsprekend zijn,
omdat andere waarden en zaken primair worden (bijv. de commune-idee :

burgerlijke luxe en gemak worden niet gezocht). Het kan bijv zijn dat
vliegtuigen en wegverkeer veel minder zullen zijn omdat men boten prefereert, niet omdat er een economische crisis is, maar omdat wij die dingen
niet meer nodig vinden : het is veel fijner om met de boot te gaan, de
tijd er voor te nemen.

Het is dus denkbaar dat een heleboel dingen die door de heren technologen

zo belangrijk worden gevonden, weg zullen vallen, althans veel minder
belangrijk zullen worden.

Onder de suppositie dat de wereld nog een tijdje zal blijven doordraaien
zoals hij nu doet, mag men wel veronderstellen dat in de toekomst veel
meer mensen zich met kunst zullen bezighouden in actieve en passieve zin,

vjaarbij men niet bepaald alleen hoeft te denken aan de oude cultuurvormen
zoals toneel en muziek, maar ook aan fotografie, film, aquarium e.d.
Wat dat betreft is het absoluut noodzakelijk dat er onderkomens voor dit
soort activiteiten komen, dus vrijetijdscentra, waar je een electrische

boor kan krijgen, waar je je films lcunt (laten) ontwikkelen, waar je
adviezen kunt krijgen hoe je je behang moet plakken, waar je een creche
hebt voor je kinderen, die daar ook kunnen schilderen, dansen en noem
maar op.

Door de toogenomen technische mogelijkheden zal de kunst van karakter
veranderen (naast het feit dat er ook van de zijde van de kunst een

krampachtige reactie kan komen op deze technische ontwikkelingen), de
moderne kunst zal ideeSn opperen, mogelijkheden die je na lcunt maken in
eindeloze hoeveelheden exemplaren. Het unieke van de kunst is daarmee
verloren. Men maakt door zijn idee een v/ereld van expressie open : de
idee is daarmee uniek geworden, maar niet het produkt.

Als de democratisering doorgaat dan zal er zeker een verschuiving in de
richting van creativiteitsbevordering komen, want democratie betekent
ook ergens zelf-ontplooiing. Er zal een niet-autoritaire structuur nodig
zijn om dit alles mogelijk te malcen, dit zal een her-conditionering nodig
malcen. De vrijheid zal echter niet eigenzuchtig aangewend mogen worden.
Dit moet in de structuur onderling geregeld worden. De structuur zelf
moet niet-autoritair zijn, moet afgedaan kunnen worden als hij niet meer
voldoet. In dit verband is het onderwijs enorm belangrijk, omdat het
onderwijs sterk mentaliteits-belnvloedend zal moeten worden.
De jongeren voelen nu al op de scholen dat zij in die structuur dingen
moeten leren die in feite niet aansluiten bij de praktijk van het leven.

88.
GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID

Wij leven in een overgangstijd, waarbij de typisch vrocg-burgerlijk*

kapitalistische moraal veel mensen niet meer in staat stelt "to face and
handle" reality. De mens moet in zijn streven naar het onderkennen en
het hanteren van die werkelijlcheid worden begeleid, vooral ook met behulp
van de psychiatrie.

Naarmate de maatschappij minder op prestatie - een prachtige ik-functie zal zijn gericht zal men - met name in het onderwijs - zich moeten
richten op andere dingen dan de prestatie, zal men gelegenheid moeten

geven voor de ontplooiing van andere ik-functies. Men lean hopen dat de
mensen elkaar in toenemende mate zullen leren begrijpen omdat er sprake

is van een psychische groei - zijn psycho-biologische gesteldheid is

nog steeds groeiende, en hij streeft naar een beter begrijpen, enerzijds
door zijn psychische levensdrift, naar een beter invoelen van de mens
streven, maar de huidige situatie wordt niet erg vrolijk beoordeeld.

De gemiddelde Nederlander is een heel ongelukkig, in elkaar geslagen
en vervormd mannetje of vrouwtje. Bijna alle mensen zijn gedepersona-^
liseerd, hebben enorme maskers voor. Het is te hopen dat de ontwikkelingen
die nu aan de gang zijn - zoals ruggcspraak, medezeggenschap, die in feite
meer ontplooiingskansen voor het individu inhouden, zich zullen doorzetten, daar hierdoor het psychisch welzijn zal stijgen.

Men zal nog wel een tijdlang experimenteren met het democratische
beleid en het bestuur, waarbij de psychiatrie de taak zal hebben te

helpen, niet alleen wat betreft het vinden van de eigen identiteit van
groepen of individuen maar ook die van andere groepen of individuen te
erkennen.

De psychiatrie zou veel meer invloed op alle maatschappelijke terreinen
moeten hebben, teneinde preventief te kunnen werken : de mensen moeten
worden voorbereid op alle mogelijke veranderingen, die zich kunnen voordoen, men zou de mensen de gevolgen van alternatieve veranderingen
moeten laten zien.

Overigens zullen de ontwikkelingen op het gebied van de psychiatrie
repercussies hebben voor de maatschappij, nl. hoe je de mensen moet
leren met nun conflicten om te springen. De vijand van onze beschaving
is een tekort aan efficiSnte agressieregulatie. Men moet de mensen

hierin opvoeden. Door een handig gebruik malcen van de communicatiemiddelen zou je een stuk training in dit opzicht kunnen bevorderen,
bijv. uitzending van een groepsdicussie over een bepaald conflict op de
T.V.,

waarbij je de mensen leert meedenken.

89.
LICHAMELIJKE VOLKSGEZONDHEID

De ontvdkkeling naar meer vrijheid kan ten gevolge hebben dat er een zekere
angst voor de vrijheid kan ontstaan, die remmend kan werken.
Er kunnen ook zekere tegenkrachten tot ontvdkkeling komen, die de ontwikke
ling naar meer vrijheid remmen. Deze hrachten kunnen vooral worden

gevonden in kringen, die naar hun aard behoudend zijn, bijv. in de
rechterlijke macht.

De vraag is of het persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel gelijke tred
zal maken met de toenemende bevrijding van de mens van allerlei keurslijven.
Een maximum aan vrijheid is slechts dan mogelijk als de mens een maximum
aan zelfdiscipline ontwikkelt.

Het is de vraag wat sneller gaat : het afbreken van normen, geboden en
bepaalde aanvaarde principes of het besef dat vrijheid van keuze betekent :
het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor die keuze. De gevolgen van

deze grotere vrijheid zouden moeten zijn dat je je gelukkiger zou moeten
voelen, omdat je meer mogelijkheden hebt jezelf tot ontplooiing te brengen.
Deze zelfontplooiing zal in mindere mate binnen de nu bestaande mogelijk
heden hoeven plaats te vinden, hetgeen impliceert dat het instituut huwelijk
in de toekomst minder star gehanteerd zal worden, dat men minder exclusief
twee mensen een leven lang aan elkaar bindt - men zal het meer accepteren
dat deze mensen buiten het huwelijk ook relaties - die overigens niet

sexueel hoeven te zijn - zullen hebben : er zal een verbreding van het
begrip huwelijk plaats vinden, men zal het minder in die exclusieve paar-

vorming zoeken. Ook zal het instituut van het proefhuwelijk meer gei'nstitutionaliseerd worden, in die zin dat men enige tijd gaat samenwonen en

dat pas daarna men accepteert of besluit dat er kinderen gaan komen. Het
toenemende verantwoordelijkheidsgevoel zal zich dan uiten in het bewust
ter wereld brengen van kinderen, hetgeen impliceert dat men er naar streeft
de kinderen in een optimale situatie te laten opgroeien.
Een belangrijke invloed zal ook uitgaan van de emancipatie van de vrouw.

In toenemende mate zal zij een gelijkwaardige partner van de man worden
en daarmee

:

1. een stempel drukken op onze cultuur
2. invloed uitoefenen op de tussenmenselijke relaties.
De vrouw zal ook in toenemende mate eexueel bevrijd worden, de relatie

heer - slavin van vroeger zal worden vervangen door een relatie tussen
gelijkwaardige parners.

De bevolkingsgroei heeft ook een aantal belangrijke gevolgen : in economisch opzicht zal de verhouding tussen het produktieve en niet-produktieve
deel van de bevolking ten gunste van de laatste worden gewijzigd.
Over de gevolgen in psychisch opzicht is weinig te zeggen : de grotere
vrijheid kan leiden tot een betere psychisch-hygienische situatie, maar
omgekeerd kan de angst voor die vrijheid belangrijke psychische problemen
oproepen. Overigens is het moeilijk te zeggen of het aantal psychische
problemen wel zo sterk is toegenomen als men wel eens denkt - men heeft
nl. geen vergelijkingsbasis - men heeft echter blijkbaar de weg gevonden
om bijstand voor zijn psychische problemen te vinden.
Misschien zullen de ontwikkelingen er toe leiden, dat het medische beroep
geassocieerd wordt, dat het niet langer een vrij beroep is, maar een
semi-vrij beroep. Er wordt hiermee niet bedoeld dat iedere arts in staats-

dienst zou moeten zijn, maar er zou een regulatie moeten komen van het
werk van een arts

:

- wat betreft het administratieve werk - door niet-medici te doen

- het louter thuis praktiseren zou moeten ophouden
- het ophouden van de neiging van specialisten een klein ziekenhuisje aan
huis te creeren, met rontgen-apparatuur, bloed- en urine-onderzoek
- huisbezoek niet door de huisartsen, maar wel door een bevoegde persoon,
die een selectie van te voren maakt wie wel en wie niet bezocht moeten
worden.

De geneeskunde moet harder, efficienter worden en vooreerst moet deze mythe

bij het publiek worden afgebroken, nl. de mythe dat "de dokter je moet kennen"

90.
KUNSTENAARS

"Freedom is fire, overcoming this world by reducing it to a fluctuating
chaos as in schizophrenia. The chaos which is the eternal crown of
creation. There is no universe, no one-way. We are always in error, lost

in the wood, standing in chaos, the original mass creating a brandnew
world. Thank God the world cannot be made safe for democracy or anything
else".

De wereld is misschien op zo'n punt gekomen dat je inderdaad niet meer

lcunt zeggen : "wij gaan naar een democratie of wij gaan naar een radenregering, vdj gaan etc
".
Misschien vindt het allemaal zijn eigen uitgangspunten, die wellicht heel

geestelijk zijn. Misschien zijn die uitgangspunten wel de dood, misschien
moeten vdj afscheid nemen van deze planeet, die - wie zal het zeggen -

misschien voorbij een punt gekomen is, waar hij niet meer te redden is,
waar zich zo'n verval heeft ingezet dat hij alleen maar kan verdwijnen.

Vdj staan op een heel fijn punt in de geschiedenis, er zijn een heleboel
factoren waarmee wij kunnen gaan werken : "Ik heb onze Lieve Heer gezien

in de miljoenen lichtjes van de wolkenkrabbers bij nacht. Zijn naam wordt
slechts met afkortingen geschreven : IBM, DNA, LSD en ESP. En toen

heeft hij maar gezegd : "Zie ik rnaak alle dingen nieuw".
Er zijn inderdaad - op dit moment - binnen bepaalde gebeurtenissen zich
enorme openbaringen aan het voltrekken.

IBM maakt niet alleen kantoormachines, maar het werkt ook aan het
vergemakkelijken van de communicatie

DNA waardoor genetisch aan de mens gesleuteld kan worden
LSD hierover wordt genoeg gepubliceerd

ESP is ontzetten belangrijk omdat je hem kunt
omdat je de mensen er wakker voor kunt maken.
die zich met ESP bezig hielden als een beetje
Maar men ziet het opeens - aan de hand van de

stimuleren in de opvoeding,
Tot nu toe werden de mensen
zonderling beschouwd.
jeugd - dat het mogelijk is

erover de communiceren, dat er misschien naast de gebruikelijke westerne
prik-snik-slik-snee medicijnen, dat er een hele nieuwe natuurgeneesvdjze
komt en dat de mensen weten dat body en mind een zijn, een gebeuren,
dat elke lichamelijke ziekte teruggebracht kan worden tot je kharma,
tot iets wat je in je geest moet uitzoeken.

Over de wat meer concrete maatschappelijke gevolgen is het volgende op
te merken.

Door de technologische ontwikkelingen zullen oost en west naar elkaar
toegroeien. Computers zijn niet communistisch of kapitalistisch, zij geven
antwoorden op problemen, en problemen zullen uit de wereld geholpen worden
zodra de mens in staat is grote inzichten te krijgen. Het gaat er om dat
de mens door zijn min of meer kleine problemen heen lean zien, dat er moge
lijkheden bestaan om het gebeuren weer in balans te brengen.

De automatisering zal tot gevolg hebben dat de mensen zich onafhankelijker
kunnen opstellen, waardoor het karakter minder gecompliceerd zal worden
en meer spontaan. Het ludieke wordt in het dagelijkse leven gei'ntegreerd.
De studie zal een vrijetijdsbesteding zijn en heeft niet primair ten
doel geld verdienen. Het merkwaardige is dat onze school nog altijd opleidt voor een bepaald beroep, maar als de kinderen van school komen, is
dat beroep verdwenen en voor de beroepen die dan bestaan, daar zijn ze

niet voor opgeleid. Iemand die van zo'n school afkomt is een ongelukkig
mens.

91.

Door een beter onderwijs zal de mens beter toegerust zijn - en ook moeten

zijn - de wereld aan te kunnen. De mondigheid van de - vnl. jonge - mens neemt
toe, daardoor zullen grotere groepen ook aan de cultuur kunnen toekomen.
Je moet niet vergeten dat als je maatschappelijk constant in de strijd

bent gewikkeld om de eerste levensbehoefte, dat je dan ook niet zo'n be
hoefte hebt aan die culturele zaken - je komt er trouwens Uberhaupt niet
aan toe.

Afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen zal de muziek 6f een
middel zijn tot creativiteiten-ontplooiing, of een middel wat een

- beperkt - aantal mensen een passief genoegen verschaft, een^middel ook
waarmee vdnst gemaakt kan worden : Pop-underground etc. zijn 66k dingen
waarmee je geld lcunt verdienen, hetgeen ook avantgarde-componisten als
Boulez en Stockhausen aangaat, want zij willen alleen tot de avant-garde
behoren, omdat ze er winst in zien. Een meer harmonieuze mens kan alleen
dan gevormd worden, als het accent van het economische verlegd wordt naar
de meer sociale en psychologische zijde, dat dus meer de geestelijke

waarden, de inhoud en de maatschappij-structuur en de eigen verantwoordelijkheid in de maatschappij, als lid van een grote gemeenschap van de
mens - d.w.z. de bewustwording daarvan. Dit kan leiden tot betere en meer

gezonde mensen en dus niet zozeer de financi'ele zaken.
In dit verband kan de recreatie-sport ook een rol spelen : men leert
elkaar weer blijmoedig kennen, onafhankelijk van rang en stand.
Door de hedendaagse flatgebouwen worden de mensen wel gedwongen naar

buiten te gaan, alwaar ze op de befaamde groenstroken recreatie-sport Icunnen
bedrijven.

VOEDING

Er zal bij de mensen een omschakeling moeten komen bij het publiek, om
datgene wat wenselijk is binnen het cultuurpatroon ook te aanvaarden.

Bijv. gezien de relatie die tussen bepaalde voedingsstoffen (bijv. vetten)
en ziektes bestaat, zal men daar in zijn voedingspatroon rekening mee

moeten houden. De moeilijkheid is echter dat men op dit moment rekening
moet gaan houden met wat er over 10 tot 20 jaar gaat gebeuren.
Ook economisch ligt dat moeilijk : men is er op gericht te verdienen aan
overschotten - bijv. boter en suiker - en dat wordt dan in de buik
gesplitst van de mensen.

Eigenlijk zou men niet moeten produceren naar de economische behoeften
alleen, maar ook sterk rekening moeten houden met de voedingsbehoeften.
Men moet zich bewust meer bewust worden : wat heeft de mens nodig - en
daar zou men de produktie op af moeten stemmen.
Zo is er bijv. ten aanzien van het vetgebruik een ongunstige ontvdkkeling

aan de hand (in % van de calorieen uitgedrukt neemt vet meer dan kOfo in en dit zou moeten zijn 25 tot 30/S). Er zal een verschuiving in de vetconsumptie moeten plaats vinden in de richting van bijv. maisolie, zonnebloemolie. Dat impliceert echter dat men uit andere landen dan tot nu toe
zijn oliee'n zal moeten betreldcen.

Overigens wordt verwacht dat er in de toekomst minder sprake zal zijn
van minder fijn genuanceerde smaken doordat steeds meer fabrieksmatig
voedsel zal worden geproduceerd.
Door de steeds grotere hoeveelheid produkten zal er bij de huisvrouw een

zekere verwarring kunnen ontstaan, zij zal steeds moeilijker een keuze
kunnen malcen en dan is het zeer belangrijk dat bij een orgaan als de
Consumentenbond een goede en verantwoorde voorlichting gegeven wordt om
ze te helpen bij de juiste keuze van de artikelen.

_^___^___
Vraag Wat is op
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(vakgebied) het grootste probleem ?

ECONOMEN

De moeilijkheid is een toekomst van "full employment" te handhaven en
daarbij ervoor te zorgen dat geen of slechts geringe inflatie optreedt.
Meer maatschappelijk gezien ligt het probleem bij de steeds stijgende
welvaart en de opleiding van deskundigen op de verschillende vakgebieden.

De stijgende welvaart heeft als kenmerk de achteruitgang van het menselijk
welzijn (verslechtering van het leefmilieu e.d.).
De vraag ontstaat dan ook of de welvaart boven het welzijn moet prevaleren.
De moeilijlcheden bij het onderwijs liggen vooral op het gebied van het
kunnen verwerken van de steeds groeiende kennis.

Een gedisciplineerde omgang met kennis en het bestrijden van het gebruik
van "wartaal" is hier gebcden.

VAKBONDEN

Het is nodig om de problemen te splitsen in interne en externe problemen.
Extern worstelt de vakbeweging met het probleem van de ambivalentie :
het wekt de schijn te werken binnen de structuren en daarmee op een of
andere vdjze te collaboreren. Hier duikt weer het probleem op van

overleg of conflict. De ene partij zegt "wij (werkgevers + werknemers)
zullen het samen moeten doen", de andere "er zitten zulke ontzettende

belangentegenstellingen, die zichtbaar gemaakt moeten worden, dat de vak
beweging meer correctief te werk zal moeten gaan, een hardere lijn zal
moeten volgen".

De vakbeweging zal voldoende moeten zijn toegerust om de belangen van
de leden te kunnen behartigen. Hierbij rijst dan weer het probleem van
de ongeorganiseerden : het vakbewegingswerk komt ten goede aan alle
werknemers - de solidariteit van de werknemers zou wel eens wat groter

mogen zijn. Vooral omdat de maatschappelijke herstructurering zoveel
van de vakbeweging zal vragen, doet zich de vraag naar het versnipperd

zijn van de vakbewegingen voor. Het is pers£ noodzakelijk om tot £en
vakbeweging te komen.

Het grote interne probleem bij de vakbeweging is het betrekken van de
mensen bij het beleid zoals dat gevoerd moet worden, met andere woorden
het laten functioneren van een tweerichtingsverkeer : binnen een grotere

organisatie is dat een grote opgave. Aan de ene kant de voeding van
onderaf : "wat leeft er" en aan de andere

kant de stuwende functie, het

duidelijk malcen van wat er wel en wat er niet kan, op grond van omstandigheden die niet iedereen kan overzien.

Wij proberen daar met wat moderne technieken wat aan te doen.

Er worden regelmatig opiniepeilingen onder een groep van de leden gedaan,
om te proberen na te gaan wat er leeft, hoe bepaalde dingen worden gevoerd
e.d. (het blijft een ongelukkige methode, omdat je niet de kans hebt de
dingen recht te zetten, waar misvattingen over bestaan. Probeer maar een
in een vraag de mening van iemand over de vermogensaanwadeling te weten

te komen).
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WERKGEVERS

Het kernprobleem bij de werkgevers valt uiteen in economische, politieke
en maatschappelijke problemen.

Economisch gezien zijn de problemen : het opvangen van de sterk stijgende
kosten bij met name de loonintensieve bedrijfstakken plus een rationalisatie in de distributie : was er vroeger sprake van een industriSle
revolutie, er is nu sprake van een distributie-revolutie. De grondstoffen
en de fabricage zijn veel rationeler geworden : hun relatieve aandeel in
de kostprijs is gedaald. Bij de factoren die bij de prijsbepaling een
rol spelen, spelen de distributiekosten een zeer belangrijke rol, zulks
in verband met de loonkosten.

De prijsstabilisatie zal in de toekomst ook een belangrijk probleem vormen,

Op politiek gebied is de e^nwording van Europa (E.E.G. plus Engeland)
een zeer belangrijke factor voor de economische ontwikkeling. Misschien is
de ontvdklcelingshulp wel het grootste probleem.

Op maatschappelijk gebied zijn er verschillende problemen :
1. streven naar toenemende bezitvorming door optrekken aan de onderkant
en niet door het afromen aan de bovenkant, want eigen bezit geeft je

de gelegenheid en de vrijheid zelfstandig tot oordeelsvorming te
komen, los van de groep

2. de afnemende zin bij het Nederlandse volk om zich in te spannen, een
afnemende mate van zelfkritiek wat voor de concurrentiepositie een
slechte ontvdkkeling is

3>. een verbetering van de vertrouwensrelatie tussen werkgevers en werk
nemers

4. het ethische probleem : de grote ondernemingen verdienen aan het leed
van deze wereld. Hoe kan je politieke overwegingen (of overwegingen
van persoonlijke ethiek of stijlgevoel) handhaven en desondanks als
specialist-deskundige koel blijven fungeren ?

PLANOLOGEN

Een groot probleem in de planologie vormt de subjectiviteit.
Om dit tenminste enigszins op te lossen is inspraak van de burger nodig
en openbaarheid van de problemen.

De verschillende belangen moeten tegenover elkaar afgewogen worden waarbij
de belangrijkste moet prevaleren en vervolgens moet er een rangorde naar
prioriteiten opgesteld worden. Daarbij komt nog dat de planoloog in het
algemeen te weinig rekening houdt met deskundigen van andere disciplines.

WONINGBOUW

In de woningbouw is het probleem dat je bouwt voor mensen die ieder op
zich anders reageren, v/aardoor de praktijk veel moeilijker wordt dan
de theorie en uiterste voorzichtigheid geboden is : een kleine fout kan
in de toekomst enorme gevolgen hebben.

Een ander belangrijk probleem is dat goede architectuur om samenwerking
vraagt tussen een kundig architect en een cultuurbewuste principaal.

Aan dit laatste wil het echter nog wel eens ontbreken. Daarbij komt nog
dat steeds meer de overheid als opdrachtgever functioneert (bouw van
ziekenhuizen, scholen e.d.), waardoor de cultuurfactoren steeds meet
ingeschakeld worden.

9^i
DE MENS IN ZIJN MILIEU

Het probleem ligt hier bij de mens zelf. Deze moeten vdj leren kennen.
Vdj moeten er achter zien te komen waarom hij bezig is zijn eigen graf
te graven. Als hier meer licht in komt dan kan er tenminste wat aan
gedaan worden.

TELECOMMUNICATIE

Er is sprake van een gebrek aan geld en personeel.

Meer principieel gesteld : wij moeten een vorm zien te vinden, waarbij
de pers als geestelijk produkt losgekoppeld wordt van diegenen die
beschikken over de produktiemiddelen, dus een onafhankelijke redactie die een pluriforme mening zou moeten kunnen geven.

Verder zal de pers de investeringen moeten doen om de nieuwe ontvdkkelingen,
die zich gaan aandienen, te Icunnen bijhouden om niet de boot te missen.
Er is een ander probleem, dat te maken heeft met een overmaat van informatie die de mens krijgt en die moeilijk te verwerken is. Het probleem
is daar orde in te scheppen. De voorlichting, die er is (Achter het Nieuws,

Hier en Nu) is sterk subjectief; manipuleert de mensen weinig objectief
(denk aan mijnheer Kater's sabotage-nota).
VERKEER EN VERVOER

De belangrijkste problemen bij het verkeer en vervoer zijn :
- de steeds toenemende geografische mobiliteit. Deze wordt versterkt door
de ontvolking van de binnensteden en de afname van de gezinsband waar
door veel meer mensen op "pad" zijn
- de auto is een ruimtevretend object welke te eenzijdig ongenuanceerd
benaderd wordt. Het is een eenzijdige keus als soort vorvoermiddel
- het vinden van het juiste aanzicht van het openbaar vervoer met een
goede financi'e'le en technische aanpassing.

TOERISME

Wat betreft de binnenlandse recreatie doet zich het probleem voor dat de
mogelijkheden in Nederland vrij snel uitgeput zijn.

Het is te hopen dat de mensen tot het besef komen dat in de ons omringende
landen nog zeer veel mogelijkheden liggen voor de recreatie en dit zou
bovendien ten gevolge Icunnen hebben dat er meer contact tussen de ver
schillende landen zou Icunnen ontstaan.

Wat betreft de horeca is er sprake van een onvoldoende kwaliteit van de
ondernemers.

Er is in Nederland bovendien nog onvoldoende visie op de technologische
ontvdkkelingen en als die visie er al is, ontbreekt het aan de middelen
om deze visie te realiseren.
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MAATSCHAPPELI JKE ONTWIKKELINGEN

De problemen liggen erg complex en dat is nauwelijks verwonderlijk.
Misschien is het belangrijk eerst het beleidssysteem aan te palcken,
want dat werkt nu te toevallig, niet planmatig. De behoeften moeten
meer wetenschappelijk worden opgezet - daarvoor is behoeftepeilmg,

oftewel goed onderzoek nodig op ieder gebied - gezinsproblematiek,
bejaardenzorg, huishoudkunde enz. enz.

Het maatschappelijk werk moet meer rationeel worden opgezet, want wij
zitten met teveel particuliere organisaties op dit gebied, die met
democratisch zijn georganiseerd - bijv. via de stichtingsvorm : de
mensen worden niet gekozen, neen ze gaan bij elkaar zitten en dan
zeggen ze "nou, wij zijn het".
Liever ambtenarij - met al zijn nadelen - dan allerlei stichtmgen
die ondemocratisch zijn en niet te controleren. Het moet dan wel een

dynamische en een meer gedemokratiseerde overheid zijn, die rnhoudelijk - ook bijv. ten aanzien van normen en waarden - van het begin
af aan een standpunt inneemt, het initiatief neemt en niet meer achteraan
komt sukkelen. Bij dit initiatief is een goede controle mogelijk.
De overheid neemt nu bijv. beslissingen die op verkeerde inzichten

zijn gebaseerd : zo valt mrihuana onder de opiumwet, terwijl het een
soft-drug is, nauwelijks schadelijker dan alcohol.

De overheid zou een meer werkelijk engagement moeten vertonen, waarbij

de groei van de sociale wetenschappen van grote invloed zou moeten
zijn. Een klacht van de zijde van het jeugdwerk dat er tussen dynamische
groepen - de zg. social action groups en het culturele werk onvoldoende
relaties bestaan, omdat het raamv/erk waarbinnen het jeugdwerk zich opstelt,
onvoldoende mogelijkheden biedt om die contacten te leggen, zou bij een

dergelijke meer dynamisch-democratische overheid dan ook veel minder
gehoord worden. Deze mentaliteitskwestie speelt ook een rol bij de ontwilckelingssamenwerking, zelfs bij de sending. Over ontwikkelingssamenwerking
kun je alleen praten op basis van de afvdjzing van de verabsolutenng van
de oost-west relatie, want de ontwikkelingssamenwerking is prioriteit

geven aan de noord-zuid relatie. Het is een soort blindheid, dat men de
ontwikkelingssamenwerking niet aan een ander internationaal systeem Icon
laten ontspruiten, dat men aan het oude blijft vasthouden. Men wil niet
zien dat men rechtsomkeert moet malcen in die hele voorbereiding van oorlog
waar we nu mee bezig zijn. Dat brengt pijn en lijden, offers, machtsverschuiving met zich mee. Maar voortgang op de oude weg brengt misschien
nog veel meer pijn en lijden met zich mee.

De regering heeft een volledige negatie voor de technische ontwikkeling
en die alleen al maakt het al dat het zo niet door kan gaan : de techniek

wordt in de laboratoria opgezweept, zodanig dat het een soort race is, die
niets met evenvdcht te malcen heeft. En als men dit niet onder ogen wil

zien, zou het wel eens zo Icunnen zijn dat wij het alleen door een uitbarsting zullen leren en het is maar de vraag of het na een dergelijke
uitbarsting nog wel te leren is.
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ONDERWIJS

Er bestaat een grote behoefte aan innovatie van het onderwijs. Binnen
de scholen zelf betreft dit dan het aan de kinderen de idee te geven :

"ik ben zinnig bezig", de leerlingen de inspiratie van het moment te
Icunnen laten volgen, d.w.z. werkelijk in staat en gelegenheid te zijn
de doelstelling van het ene leerdoel uit het andere te ontwikkelen.
Het spreekt vanzelf dat hierbij begeleiding noodzakelijk is, waarvoor

een visie nodig is, die overgedragen lean worden aan de onderwijsmensen.

De opleiding van deze mensen zal dan ook sterk moeten viorden verbeterd.
De pedagogiek staat evenwel nog in de kinderschoenen. De pedagogische
en didalctische onkunde is enorm.

Een ander probleem is dat vdj niet over de kennismethoden beschikken
om die groepen, die onvoldoende van het onderwijs profiteren er toch meer
van te laten meenemen. Het schoolsucces is grotendeels milieubepaald.
Vdj hebben het echter niet in de vingers kinderen in nun leervermogen
te stimuleren en dit is niet louter een kwestie van externe democrati
sering.

KUNST EN CULTUUR

Het grootste probleem ligt in de kunstenaar zelf. Sterkergesteld :
driekwart van de Icunstenaars heeft een mentaliteit van de kleine middenstander : het zijn kleine middenstanders die X schilderijtjes per

jaar produceren en proberen die aan de man te brengen, met de hele
mentaliteit die er aan vast zit, terwijl de expressiemogelijkheden

van de kunst al op een heel ander niveau liggen. Je moet een creatief
stempel op de samenleving willen drukken met de mogelijkheden die je
hebt, op je eigen artistieke vdjze. En dat is iets anders dan een schilderijtje aan de wand willen brengen. Maar deze wat oudbakken mentali
teit vloeit voort uit de structuur van het (kunst)onderwijs. Het pro
bleem van de ondervdjsdressuur, die de kinderen voor wat betreft nun
creatieve vermogens volstrelct in de steek laat en ze zo mogelijk nog
frustreert.

De onderwijsstructuur hangt nauw samen met de maatschappelijke
structuur en de eisen die deze stelt. En in deze structuur speelt de
technologie een ontzettend grote rol, een rol die ook invloed heeft
op bepaalde kanten van de kunst.

Er is tevens sprake van een duidelijke psychische druk van beneden
naar boven, een druk naar meer emotionaliteit, hot zal spelenderwijs,
ludieker moeten om het welzijn te bevorderen. De vorm waarin dit zal
geschieden is nog geheel open, maar er is wel £en ding duidelijk :
"er is gewoon een maatschappeli jke revolutie aan de gang buiten elke
politieke ingreep om J".
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KUNSTENAARS

Principieel bestaat er een groot probleem, nl. de onverzoenlijke tegenstelling tussen creativiteit en de commercie'le exploitatie daarvan.
Een groot probleem waarmee vooral de Icunstenaars worstelen is het
communicatieprobleem : als dat opgelost zou worden, dan zou er geen

enlcele zorg meer bestaan. Zelfs de kunstenaar worstelt met het probleem
tussen de vorrn van zijn werk en zijn persoon.

Een meer praktische aangelegenheid is de bemanning van de organisaties
die zich met vrijetijdsbesteding bezig houden. Met name op het gebied
van de sport zijn de besturen veelal te weinig deskundig bezet en de

financie'le mogelijkheden om full-time mensen aan te trekken ontbreekt.
Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt doordat de cultuur altijd wat achter
is geplaatst bij technologische, financiSle en economische ontwikke

lingen. Dit wreekt zich vooral bij het toneel. Zelfs op het amateuristische
vlak is een grote achterstand : regisseurs zijn er eigenlijk niet : men
werkt met amateur-regisseurs (bij amateur zangkoren en fanfare-korpsen
werlct men met opgeleidc dirigenten).
Bij de sport is er vooral behoefte aan goede accommodatie.

GEESTELIJKE VOLKSGEZOMDHEED

Er bestaat kwantitatief een groot probleem, nl. de bestrijding van

neuroses, waarbij men zich voor de opdracht gesteld ziet in kortere tijd
meer patienten te genezen.

Wat het meest zou moeten gebeuren is een preventie in verbeterde opvoe-

dingssystemen, waarbij niet alleen de verstandelijke, maar ook de
emotionele ontwikkeling aandacht krijgt.

De meeste mensen moeten in nun opvoeding leren omgaan met nun meest

elernentaire gevoelens, die in de huidige situatie juist zoveel mogelijk
onderdrulct worden, waardoor ook bijv. kwesties als de man-vrouw verhouding - die nog teveel tegenover elkaar staan - belangrijke conflictstof
kan opleveren.

LICHAMBLIJKE VOLKSGEZONDHEID

Wanneer men een aantal mensen om het grootste probleem vraagt, dan bestaat

er een grote kans dat er een aantal problemen wordt genoemd. Een probleem
van meer algemene aard is dat van de pluriformiteit, nl. dat verschillende
groeperingen met eigen normen, ontvdkkelingen en ontvdkkelingstendensen
naast elkaar moeten kunnen leven zonder dat het normenpatroon van een

groep verbindend wordt gemaakt voor andere groepen of zelfs als ideaal
wordt gesteld.

Deze normen zullen bij de beoordeling van de abortus provocatus ook sterk
uiteenlopen. Dikwijls echter wordt hier te lichtvaardig over gedacht,
want er bestaat een vloeiende overgang tussen anti-conceptie en kinder-

moord. De ongewenste zwangerschap moet met alle kracht en met de toepassing
van alle hulpmiddelen worden voorkomen, maar wanneer die toch in uitzonderingsgevallen optreedt dat die dan in een zo vroeg mogelijk stadium - het
liefst voor het einde van de tweede maand - kan worden afgebroken door

dezelfde arts die ook de bevalling gedaan zou hebben als de zv/angerschap
wel gewenst was - en dat dit opgenomen wordt in de activiteiten van elke
gynaecoloog.
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Een probleem dat hiermee nauw samenhangt is dat wij niet weten wat
selcsualiteit is en als je dit object wilt gaan bestuderen moet je het
Icunnen definieren. De seksuele component van de mens is een ongelooflijk complexe zaak, waarvan het lichamelijke slechts een klein onderdeel is. Een meer praktisch probleem wordt gevormd door het teruglopen
van het aantal huisartsen, gepaard gaande met het in veel grotere mate
beslag leggen op de tijd van de huisartsen.
Dit laatste is een uitvloeisel van de sociale zekerheid : door het

ziekenfonds worden de spreekuren belast door het aantal mensen dat met

niet herkenbare psychologische klachten komt - waarvan men de indruk
heeft dat vroeger deze mensen gewoon doorwerkten.

Niet de gezondheid is minder goed, maar de verzuimgeneigdheid is groter
geworden en wel door :
a. de situatie op de arbeidsmarkt en

b. de vdjze waarop men iemand tijdens zijn verzuim schadeloos stelt.

VOEDING

Het probleem is voomamelijk dat van de overvoeding en van de onjuiste
voeding. De moeilijkheid is dat de mens geen mechanisrne heeft dat hem
waarschuwt als hij verkeerd eet (het enige wat nog redelijk goed functioneert is zijn verzadigingsgevoel en zijn kalorieenbehoefte). De mens
moet via zijn ratio tot bepaalde normen met betrekking tot zijn voeding
komen. Het probleem is dan dat de mens leert kiezen binnen zijn
behoeften, binnen de smaak die hij graag wil (en door de industriele
produktie wordt de mens geconfronteerd met een enorme hoeveelheid voe-

dingsmiddelen waarin hij het spoor is kwijt geraakt).
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Vraag Wat ziet u als do ^rootste behoefte van

(vakgebied) ?

ECONOMEN

Behoefte bestaat aan mensen die actuele problemen objectief Icunnen ana-

lyseren en alle vooroordelen van zich af kunnen zetten.

Te vaak komt het nog voor dat economen zichzelf vereenzelvigen met bepaalde
belangen en zodoende eigen belangen in de wetenschap betrekken. Zij
moeten zich niet laten inkapselen in groepsbelangen maar desalniettemin
toch geengageerd opstellen en zich niet terugtrekken in een ivoren toren
van maatschappelijke bespiegelingen. Actuele problemen moeten ter hand
worden genomen in het belang van de toekomst.
Ook schort er nog wel wat aan het ondernemersbeleid.

Een betere integratie van het technisch en algemeen beleid is nodig
(hiervoor Icunnen soms fusies nodig zijn), evenals een betere samenwer
king tussen de bedrijven onderling. Verder moeten de werkgevers meer aan

hun "image" werken door public relations,want zij "verkopen" nun
belangen aanzienlijk slechter dan de vakbonden.

Tenslotte vraagt het hoger ondervajs om een betere vooropleiding
hiervoor.

VAKBONDEN

De behoeften van de vakbeweging laten zich als volgt samenvatten :
1. beter geschoolde en inventieve leiders
2. goede wetenschappelijke medewerkers
j). financiele mogelijkheden
k. meer eenheid in de vakbeweging

5. groter ledental, overigens wordt er aan getwijfeld of dit ledental
wel zal toenemen. Er is een verwachting dat er een verschuiving in

de vakbeweging zal plaats vinden ten gunste van de categoriale
organisaties

6. aan een duidelijker inzicht wat de mensen willen en aan een veel
grotere mogelijkheid door te geven aan wat er aan ideeen bij de
vakbeweging leeft en dat te toetsen.

WERKGEVERS

Er is vooral behoefte aan een redelijk stabiel sociaal, economisch en
fiscaal klimaat, waarin geestdriftige, inventieve en creatieve mensen

(waar een groot telcort aan is) stimulerend Icunnen werken :
- op de bevordering van het industriele klimaat
- om de zaak een beetje uit de arbeidssfeer te halen, waar met name de
management terecht is gekomen

- op een efficiente planning op lange termijn - dit geldt voomamelijk
vestigingspunten,

koopcentra enz.

- op de opbouw van een goede personele organisatie, het stimuleren van
de mensen om zich in te spannen, een team malcen van de mensen.
Er dient vorm en gestalte te worden gegeven aan de relatie werkgevers •
werknemers. Bepaalde vormen zijn door de ontvdkkelingen op de helling
gekomen, waarvoor nog geen nieuwe in de plaats gekomen zijn. Daardoor
zit men nu in een soort vacuum en is er sprake van een communicatiestoornis.

100.
PLAN0L0GEN

De planologie heeft sterk behoefte aan inzicht in de materie van nietplanologen. Aan een cooperatie tussen de verschillende maatschappelijkwetenschappelijke disciplines.

De planologen moeten zich kritisch opstellen ten opzichte van de normen

waarmee ze werken. Een ideologische kritische houding is noodzaak.

WONINGBOUW

Er bestaat behoefte aan de principaal die de architect naar de top van

zijn kunnen jaagt en hem inspireert tot het maken van het mooiste gebouw
en niet alleen al tevreden is als het gebouw maar aan de normen voldoet.
De welstands- en schoonheidscommissies zijn hier kennelijk niet toe in
staat.

Aan de andere kant is planning op lange termijn nodig om massabouw voor de

laagste huurklasse mogelijk te maken en dan moeten soms wel eens concessies
aan de schoonheid gedaan worden.

Een ander probleem ligt nog bij de financiering. De weg van consument naar
financiele instelling voor het financieren van de bouw van woningen is
verstopt, waardoor het marktmechanisme weinig invloed heeft op de stedebouwkundigen.

DE MENS IN ZIJN MILIEU

De behoefte bestaat om de inzichten die er nu zijn aan iedereen die niet

in het vak zit duidelijk te maken en de consequenties ervan te laten zien.
Er is namelijk een kloof tussen leek en deskundige op dit gebied die
acuut moet worden opgeheven,omdat de biologie zo belangrijk is voor het
leven van de mens.

TELECOMMUNICATTE

Er bestaat behoefte aan een goede en verantwoorde voorlichting.
Hiervoor is een goede know-how op technisch gebied nodig maar ook op het
gebied van de marketing.

Vooral voor ouden van dagen zou de communicatie veel gemakkelijker moeten
worden gemaakt in de vorm van het beschikbaar stellen van een telefoon
tegen een zeer goedkoop tarief.

VERKEER EN VERVOER

In de allereerste plaats bestaat behoefte aan samenwerking, waardering en
erkenning van het probleemgebied. Een goede opleiding voor verkeersdeskundigen is noodzakelijk.

Het openbaar vervoer vraagt om begrip voor zijn moeilijke positie.
Het moet gel'ntegreerd worden in stedebouwkundige, landelijke en regionale
planning. Een soort deltaplan moet in e'en klap de oplossing geven van de
op een ramp uitlopende moeilijkheden bij het openbaar vervoer zoals dat
nu functioneert.
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Een gei'ntegreerde planning maar ook een gei'ntegreerde uitvoering van de
noodzakelijke investeringen is geboden.

Het luchtverkeer kampt met moeilijkheden bij het aanpassen van vliegvelden aan de ontvdkkelingen in de vliegtuigbouw. Ook het wegverkeer
van en naar de vliegvelden moet in goede banen geleid worden.
De door restricties beperkte landingsrechten vragen eveneens om een
betere oplossing.

Tenslotte moet bij het wegverkeer een mogelijkheid gevonden worden om

de psychische druk van de individuele verkeersdeelnemers te verminderen.

TOERISME

Er is vooral behoefte aan een visie op de mogelijke ontwikkelingen, de
financiele middelen om deze visie te realiseren en onderzoek, waardoor

de bovengenoemde visie meer geconcretiseerd zou kunnen worden.

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

Er is een duidelijke behoefte aan een nieuwe mentaliteit, een nieuw beleid,
een strategie-denken. Zo opereert men in het jeugdwerk nog met methoden
en technieken uit de jaren 40A5, ontvdkkeld in de V.S. (groepswerk,
community-work etc.) maar er is een ontzettende behoefte aan nieuwe
methoden, die men als social action zou kunnen omschrijven : conflictmethode, conflict-strategieen om sluimerende conflicten zichtbaar te
maken.

Er bestaat op het gebied van de verschillende maatschappij-disciplines
een grote behoefte aan onderzoek, aan nieuwe onderzoekmethoden en
-technieken, aan multi-displininaire aanpak, enz. Dit geldt voor het

jeugdwerk, de gezinsproblematiek, de huishoudkunde, het maatschappelijk
opbouwwerk, enz. enz., teneinde op basis van de aldus verkregen gegevens
verantwoorde prioriteiten te kunnen stellen.

ONDERWIJS

Er is een duidelijke bezinning op de techniek en de inhoud van het onder
wijs nodig. Sinds Ligthart ligt het stil. Wij dienen ons af te vragen waar

wij mee bezig zijn en waar wij naar toe willen, er moet een duidelijke
strategie en visie komen. Om deze visie - en de onderwijs-innovatie - te
kunnen overdragen bestaat er een grote behoefte aan onderwijs-research.
Maar deze twee kunnen slechts dan werken als er sprake is van een beleid
aan de top - en dit beleid ontbreekt op dit moment - . Er is wel een
ontvdkkeling, maar deze verloopt te traag : de grote massa ziet het niet
en zal er voorlopig ook wel niet in geloven. Bij deze ontwikkeling is
vooral nodig dat de communicatie tussen alle bij het onderwijs betrokken
partijen in stand blijft : studenten-docenten; traditionele leraren kritische leraren; traditionele ouders - kritische ouders. Vdj spreken nu
vaak geheel verschillende talen ; de denkwerelden tussen bijv. de

huidige studenten en de (progressief ingestelde) docenten verschillen
nu al zoveel, dat het moeilijk is met elkaar in gesprek te Icunnen
blijven.
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KUNST EN CULTUUR

De kunst heeft er behoefte aan om niet meer kunst te worden genoemd.
De kunst heeft namelijk een verandering van mentaliteit nodig en die
mentaliteitsverandering bereik je niet door subsidies en dergelijke

dingen, maar verander je alleen in het kader van maatschappelijke
veranderingen, waarbij het schamier het onderwijs is (de kunstenaar
zal ook meer kennis van en meer toegankelijkheid tot de technische

mogelijkheden die er zijn,moeten hebben), met andere woorden niet
langer genormeerde lcunstscholen.

De kunst heeft echter vooral behoefte aan een grote vrijheid, aan
mensen ook die de patronen, die in de kunst zijn ontstaan en tot

scholen zijn geworden, doorbreken. Vdj hebben altijd mensen nodig
die vandaag doen wat gisteren niet mogelijk was of zelfs niet mocht.

KUNSTENAARS

De behoeften liggen vooral op het praktische vlalc; behoefte aan meer
accommodaties, meer mensen, meer geld en beter ondervdjs.

Meer principieel gesteld dient de tegenstelling tussen creativiteit en
de commerciele exploitatie daarvan worden opgeheven.

Maar misschien is het wel zo dat er behoefte bestaat aan de waarheid

dat je je nergens druk over hoeft te maken, omdat wij alien in hetzelfde
leven gezet worden : naakt geboren, naakt orgasme, naakt doodgaan.

GEESTELIJKE VQLKGSGEZONDHEID

Er is vooral behoefte aan meer en beter getrainde psychiaters,- het
berekende tekort aan psychiaters bedraagt in Nederland ongeveer 500

psychiaters. Er bestaat dus ook een dringende behoefte aan betere en
meer gevarieerde opleidingsmogelijkheden. Vdl de psychiatrie meer dan tot
nu toe in staat zijn hulp te bieden dan is hiervoor vereist :

a. verbeterde training in psycho- en sociotherapeutische technieken (er
bestaat behoefte aan een volwaardige groepstherapie)
b. inschakeling van de technische hulpmiddelen

c. betere samenwerking met andere vakdisciplines (sociologie, psychologie
en pedagogie)

d. betere samenwerking met para-medische disciplinesj dit zou kunnen door
een betere training van verpleegstersen maatschappelijk werkers, zodat
die als volwaardige collega's kunnen samenwerken.
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De medische en seksuologische wetenschap heeft een grote behoefte aan

mensen; mensen die bereid zijn om wetenschappelijk over de ontwikkelingen
van het vakgebied na te denken en bijdragen willen leveren tot de verdere
uitbouw van de wetenschap, maar dan met de nadruk op sociologische,
psychologische en maatschappelijke aspecten.

Ook bij de zedelijkheidsrechtspraak zal men in toenemende mate de
sociale wetenschappen in de opleiding moeten betrekken.

Men lean echter nog verder gaan, bijv. door het instellen van familiekamers, waarin naast juristen ook leken - te denken valt bijv. aan

vrouwen met een grote levenservaring - zitting hebben, en die problemen
te behandelen krijgen als echtscheidingen, delicten begaan door minderjarigen etc.

Er bestaat naast de behoefte aan theoretische verdieping, ook behoefte
aan meer en betere onderzoekinstrumenten. Voor de volksgezondheid

is het van uitermate groot belang dat er een demografisch instituut komt,
d.w.z. een instituut dat zich bezig houdt met alle mogelijke demografische
ontwikkelingen in de Nederlandse populatie en de maatschappelijke
consequenties daarvan, op basis waarvan wetenschappelijk verantwoorde
pronoses kunnen worden gedaan.

VOEDING

Er bestaat een grote behoefte aan een juiste, eerlijke voorlichting op

het gebied van de voeding. Hiervoor is nodig dat er meer research wordt
gedaan, waarbij een samenwerking tussen de overheid en de industrie onontbeerlijk is, daar men niet in eerste instantie gericht moet zijn op de
economische voordelen, maar op de wezelijke behoeften van de mens

- ook op de lange termijn zal de industrie er baat bij hebben dat de
mensen verantwoorde voedingsmiddelen kopen.

De discrepantie tussen wat de mensen leren - via onderwijs en voor
lichting - en wat de reclame zegt zal dan ook moeten worden weggenomen.
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Vraag

Wat is volgens u het grootste probleem van Nederland binnen de
eerstkomendo 20 jaar ?

EC0N0MEN

De meeste moeilijlcheden zullen in de toekomst voor Nederland voortvloeien
uit de te snelle bevolkingstoename in een toch al zeer dicht bevolkt land.
Met name de ruimtelijke ordening en de milieu-verontreiniging vragen
grote aandacht.

De vraag is verder of Nederland niet te veel openstaat. voor de buitenwereld,
waardoor het bij terugslag in de handel erg kwetsbaar is.

Een meer protectonistische houding zou dan minder snel slachtoffers
eisen.

Ook andere kwesties zullen in de toekomst veel aandacht vragen.

- In de laatste tvdntig jaar is de spaarquote verdubbeld. Bij een even-

tuele toekomstige daling zal dit een remrnende werlcing hebben op de
groeivoet, met alle nadelen van dien.
- De inflatie zal zoveel mogelijk tegengegaan moeten worden.
- Het groepsegoi'sme moet binnen de perlcen blijven.

- Radicalisering van de politieke opvattingen zal rnogelijkerwijs optreden,
omdat men het verworvene niet meer positief waardeert.

- De rol van het onderwijs. Het onderwijs leidt op tot een economische
en sociale status. Bij een veralgemonisering van het ondervajs daalt de
economische positie van de academicus vanwege de nivellering die
optreedt en dat heeft een psychologische druk ten gevolge.

VAKBONDEN

Een groot probleem wordt gevormd door het feit dat vdj hier met een
enorme bevolking op een klein stukje land een leefbaar geheel moeten
zien te houden.

Een ander vraagstuk is dat van de democratisering. Dit
binnen 20 jaar opgelost worden, anders zou er wel eens
zijn van een revolutie. Het gaat er met andere woorden
van deze tijd weer - of misschien wel voor het eerst -

probleem moet
sprake kunnen
om hoe de mens
tot zijn werkelijk

menszijn zal kunnen komen.

WERKGEVERS

Naast de gevolgen van de bevolkingsgroei (leefklimaat, vervuiling, woonmilieu) en de behoefte aan de verdere ontvdkkeling van Nederland tot een
goed geleid en gepland industrieel gebied, waarvoor een goede vdjze van

regeren (dus niet met het huidige partijensysteem, dat alleen maar op
zeteltjes-behoud is gericht), een scherpe visie en een radicale aanpak
nodig is, wordt gewezen op de noodzakelijkheid van een goede aanpassing
van het bedrijfsleven en de overheid aan de sociale ontvdkkelingen die
nu aan de gang zijn en niet of onvoldoende zijn meegegroeid met de
technische en economische ontwikkelingen.
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Er bestaat dan ook een grote behoefte aan het uitkristalliseren van de

grote diversiteit van meningen, die nu naar voren komen. In deze diversiteit moet een bepaalde lijn worden gebracht, omdat er sprake is van zoveel
verschillende meningen - die ieder op zich een kern van waarheid bevatten dat het moeilijk is hierin een algemene ontwikkelingslijn te ontdekken.
Het zal dan misschien ook wel noodzakelijk zijn de jeugd te interesseren

in die structuren en tradities, die onverbrekelijk verbonden zijn aan een
democratische welvaartsstaat. Het gevaar bestaat dat de westerse wereld,
de "vette wereld" steeds meer gaat streven naar een steeds grotere genotsbe-

vrediging (brood en spelen, eten, sex, drank), (dat de jeugd hiertegen
in opstand komt moet als positief worden aangemerkt).
De westerse cultuur kan op deze manier van binnen uitgehold worden (de
Romeinen en Grieken vertoonden aan het einde van nun culturele bloeiperiode dezelfde kenmerken).

PLANOLOGEN

Het zal steeds moeilijker worden om in de toekomst in Nederland een leefbaar milieu te behouden. Vooral de overbevolking baart hier grote zorgen.

Om dit te bereiken zullen steeds grotere financie"le offers gevraagd
worden en de vraag rijst dan ook of deze offers te brengen zijn.
Een ander probleem zal het opvangen van de moeilijlcheden bij het onder
wijs zijn; hiervoor is nog steeds geen juiste praktische oplossing
gevonden.

WONINGBOUW

Het probleem voor Nederland in de toekomst is hoofdzakelijk een
sociaal-technisch probleem. Een aanpassing aan de voortdurende verande

ringen zal nodig zijn. Er zal hoofdzakelijk leefruimte gecre'derd moeten
worden en deze zal op de een of andere manier leefbaar gehouden moeten

worden. De bevolkingstoename zou hiertoe eigenlijk afgeremd moeten worden,
maar hier is weinig kans op : kinderen worden namelijk beschouwd als
een stukje romantiek die de maatschappij niet kan bieden. Dat is de
reden waarom de pil faalt en alle ontwikkelingen op dit gebied zullen
falen. Slechts bij armoede is afname van de behoefte aan kinderen te
verwachten.

DE MENS IN ZIJN MILIEU

Hier wordt de vrees uitgesproken dat de behoefte van de mens aan "groen"
om de zintuigen enig vrij spel te geven in het gedrang zal komen.
De toenemende dichtheid van de bevolking gaat namelijk gepaard met de
toenemende industrie en een verdichting van het wegennet.

Alternatieve politieke structuren zijn minder belangrijk. Het probleem
zal worden : hoe geven vdj de mens te eten zonder dat alle storingen
waar het holisme ons op vdjst optreden.
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Als het grootste probleem wordt gezien de bevolkingsgroei en de gevolgen
die daaruit voortvloeien, de schade die aan het welzijn wordt aangebracht,
In verband hiermee is het noodzakelijk dat er een goed geleid en gepland
industrieel beleid komt.

Men pakt de problemen die er zijn nu niet radicaal genoeg aan, er zit te

weinig visie achter. Op de groene gebieden (Het Hart van Nederland)
lopen teveel koeien - die teveel melk en boter produceren - en te
weinig kinderen.

VERKEER EN VERVOER

Een groter deel van het nationaal inkomen zal voor de verkeersvoorziening nodig zijn en derhalve voor de individuele burger grotere lasten
met zich meebrengen.

Bij het verkeer en vervoer ligt de taalc zo min mogelijk mee te helpen
aan het verder verstikken van het leefmilieu van een toch al zo
dicht bevolkt land om de volgende generatie een tenminste nog beetje
leefbaar klimaat aan te bieden.

TOERISME

Het grootste probleem wordt gezien als de bevolkingsexplosie.
Hieruit vloeit het probleem voort dat het welzijn en de welvaart op
verantwoorde wijze aan elkaar worden gekoppeld.

Veel zal afhangen van de persoonlijke inzet van de werknemer. De

werknemersorganisaties in Nederland realiseren zich onvoldoende dat
er eerst een ei moet zijn, voordat je een omelet kunt maken.

En er mag wel eens getwijfeld worden aan de persoonlijke inzet van de
Nederlandse werknemer. Willen wij gelijke tred houden met de andere
landen dan zal er toch wel het een en ander aan de mentaliteit van de
Nederlandse arbeider moeten veranderen.

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

Hiervoor werd al aangeduid dat een zeer belangrijk probleem is het

krijgen van een overheid met visie, met initiatief, met dynamiek, die
belangrijke problemen durft aan te pakken, zoals het bevolkingsprobleem e.d.
Een en ander is niet te realiseren wanneer de ontwikkeling van de demo
cratic naar een echte democratie stagneert.

De democratie zou al een stuk geholpen zijn wanneer er een goede voor

lichting zou bestaan over allerlei mogelijke ontvdkkelingen in de maat
schappij en de wetenschap.

Teveel blijft in bureaus liggen of in de hoofden van de onderzoekers.
Er zal in de toekomst veel aandacht moeten worden besteed aan deze voor

lichting zowel inhoudelijk als qua presentatie - om deze ontwikkelingen,
niet zozeer om deze te popular!seren, maar vooral om deze te humaniseren.
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ONDERWIJS

De problemen liggen gedeeltelijk op het vlak van het onderwijs, nl. dat
men zal moeten overgaan van het leren van ditjes en datjes naar het aanleren

van gedragsregels (attitude, problem solving, project-aanpak e.d.) want
daar zijn wij geen van alien op ingesteld.

Een probleem, dat hier nauw mee samenhangt is de "gap" tussen de kleine
groep weters (de intellectuele mandarijnen) en de steeds groter wordende
groep niet-weters. Dit kan een nekslag voor de democratie betekenen.
Als het grootste probleem van Nederland wordt de leefbaarheid van Neder
land gezien, een leefbaarheid die wordt bedreigd door de overbevolking
met alle gevolgen daarvan.

Hiervoor is nodig dat er een welzijnspolitiek wordt gevoerd.

Maar ook hier ligt een groot probleem omdat van de overheid in de naaste
toekomst meer zal worden gevraagd dan zij bij mogelijkheid kan doen :

a. omdat ze er niet voor toegerust is : de meeste ministeries kunnen hun
taak niet meer aan, menselijk niet maar ook wat inzicht betreft niet
b. er worden zoveel eisen gesteld ten aanzien van het welzijn van de
Nederlandse bevolking, dat deze niet bereid zal zijn daarvoor de

nodige offers te brengen. Ondervajs, verkeer, hygiene, milieu enz. zullen
zoveel geld vragen, dat het overheidsbudget - de bereidheid van de
mensen te betalen - verre wordt overstegen. De mensen willen van hun

welvaart genieten en dat betekent een redelijke mate van zelfbestemming
van de inkomens en niet de bestemming door de staat ten algemene nutte.
En op deze manier zal alles vastlopen.

KUNST EN CULTUUR

De ecologische problemen en met name de ruimtelijke ordening ziet men
als een zeer groot probleem. Het leefklimaat moet alle aandacht krijgen,

men mag zich zo langzamerhand wel eens de vraag stellen of het werkelijk
zo hard nodig is dat er nog meer industrie komt, moet er niet veel meer
aandacht aan zaken als geboorteregeling e.d. worden besteed ?

Een ander belangrijk probleem is het behouden, versterken en stimuleren
van de democratie ten bate van dit leefklimaat. Hoe komen wij in die 20

jaar af van al die autoritaire, repressieve instanties, die de vrije menselijke ontwikkeling en de ontwikkeling van een goed leefklimaat in de
weg staan ?

KUNSTENAARS

Het bevolkingsprobleem wordt over het algemeen als het grootste probleem
gezien, met alle bedreigingen voor het milieu en daarmee van de lichamelijke en geestelijke volksgezondheid.

Andere grote problemen zijn het gebrek aan geld voor research, waardoor
onze welvaartspositie wel eens zou kunnen worden bedreigd.
Een andere bedreiging wordt gevormd door de nationalisering van Neder
landse bedrijven en de onteigening van Nederlands kapitaal door zich
emanciperende landen in de derde wereld. Men zal met andere woorden terug
moeten vallen op vooral arbeid in Nederland zelf, hetgeen allerlei repercussies zal hebben voor de maatschappelijke verhoudingen.

Een groot probleem is ook de "gap" tussen de wetenschap en de man op
straat.

Zeer concreet zal er iets moeten gebeuren aan :
1. de opheffing van de woningnood
2. de verheffing van achtergestelde groepen
5. de integratie van ambtenaren.
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Over het algemeen ziet men de milieu-verontreiniging als een groot
probleem. Men kan hierbij echter stellen dat luchtvervuiling en verkeerscongesties technische problemen zijn, die opgelost kunnen worden.
Een probleem wat ook veel genoemd wordt is dat van de overbevolking.
Niet als zodanig echter zal dit het grootste probleem van Nederland
worden - de "gevreesde" bevolkingscijfers worden niet in een snel tempo

gerealiseerd - maar wel de opeenhoping van mensen is het grote probleem.
Deze opeenhoping wordt duidelijk wanneer men de woningbouw beoordeelt.
De nieuwe woonkazernes zijn de sloppen van overmorgen. En deze woningnood
- in kwantitatieve en kwalitatieve zin - brengt zeer veel psychische
ellende met zich mee.

Bij de vraag naar het grootste probleem van Nederland kan men ook aan
internationale situaties denken. Men kan zich afvragen of Nederland
het economisch wel zal kunnen bolwerken tussen de wereldmachten. Een

andere vraag is of wij mee kunnen spreken in de wereldpolitiek. Dit is
nodig omdat uit hoofde van onze situatie Nederland toch steeds op
interactie met andere landen is aangewezen en uit hoofde van die ervaring zijn wij zo bij uitstek geschikt een bijdrage te kunnen leveren
aan de juiste beeldvorming van intermenselijk contact.

LICHAMELIJKE VOLKSGEZONDHEID

Het grootste probleem is samen te vatten in de zin : "wanneer een bepaalde
species niet meer wordt bedreigd door een andere species, dan wordt hij
bedreigd door zichzelf".

De problemen die met de grote bevolkingsopeenhoping samenhangen, zoals
lucht, water en bodemverontreiniging worden als zeer belangrijk gezien.
In plaats van het aantal mensen te verhogen zouden wij moeten streven
naar een kwaliteitsverbetering van de mens - dit zijn problemen, waar

de geestesv/etenschappen nauw mee te maken hebben. Problemen, die nauw
met de kwaliteitsverbetering samenhangen zijn de huisvesting - van

zeer groot belang voor de tussenmenselijke relaties - en die van het
onderwijs.

VOEDING

Een groot probleem is de overbevolking en de daaruit voortvloeiende
problemen - milieuhygierie, planologie, etc. In verband hiermee doet
zich een groot probleem voor, nl. de toekomst van de landbouw, die
het steeds moeilijker krijgt en mogelijk geheel weggedrukt kan worden.
Voor de oplossing van dit soort problemen is het van groot belang dat
er goede evenwichtige politieke verhoudingen zijn. De vraag is of bij
onze versplinterde politieke partijen het mogelijk zal zijn tot derge
lijke evenvdchtige verhoudingen te komen.

