
De zichtbare, geordende samenleving van rand 1960 is verdwe

nen. Culturele 'revoluties' hebben de wereld veranderd: de samen

leving is 'onzichtbaar' geworden. Maar dat wil nog niet zeggen dat 

als we iets niet zien, dat het er dan ook niet meer is. We moeten 

onze zegeningen tellen en niet de blik op het verleden richten. 

Mensen zijn niet onverschilliger, zorgelozer of egoistischer gewor

den, integendeel. In de onzichtbare samenleving hebben met name 

maatschappelijke organisaties een duidelijke opdracht en dienen 

nieuwe technologieen gebruikt te worden om de problemen van 

de moderne tijd te lijf te gaan. 

0 
nder histonci woedt al 

l<mger cen debat over de 

vraag welke reriode en 

geheurteni,sen besli"end 

zipl gewecst voor de modcrniscring van 

Nederland; Was het de oorlogc J)c cri

'is tn de jarcn dertigc 01 waren hct de 

jCJrcn zc-,tig~ 

De mecste hi,torici zip1 het erover eens 

dat hct- hocwel er ondergronds in de 

jaren vijltig al het nodige borrelde- de 

Jarcn zc,tig warcn die de hreuk hchhcn 

gchracht tu"cn wat ik in miJtl bock als 

de zichthare vcr'u' de onzichtbare 'a

menkving hcb aangeduid. 

Wat was die zichtbare samenleving die 

door de Jaren zc<,tig overhoor werd ge

haald' Ncrgcns hcb ik hct bccld van de 

zichtb<lrc samcnlcving schcrpcr aange

trol len dan in hct ver,Jag van ccn in 

I ')64 door l'hilirs verricht ondcrzock 

( !)\/ 1::! ()( 

naar de tijdshcstcding van de Ncdcr

landse huiwrouw. 

Het interessante aan dit onderzoek is 

niet zozeer dat dit ondcrzock heel 

nauwkeurig en gcdetaillcerd in kaart 

brengt wat huisvrouwcn allcmaal doen 

( namelijk allemaal zo ongcveer hct

zeltde), maar vee I hoeicndcr is nog dat 

dit onderzock rrccie' in becld hracht 

hoe huishoudem cr in I 964 uitzagen. 

De onderzockcrs hcbhcn in honderd 

door hen bezochte woningen <,ystema

tisch foto's van keuken, woon- en zitka

nlcr-, gcn1aakt, die- zondcr cnig con1-

mcntaar- achter het onderzoeksverslag 

zijn <1lgedrukt en ons daardoor ccn 

prachtig inkijkje gunnen in de zicht

barc samcnleving. 

Vrijwel aile gdotogratecrde huisbmers 

warcn rcdclijk vol. In veel gevallen 

<,tnnd de tatel pontificaal in het midden 
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in de woonruimte, het kwam nog maar 

zelden voor dat de tafel aan de zijkant 

van de kamer tegen een muur stond. De 

meeste huiskamers kenden een zithoek, 

waar op een danker vloerklced vier 

lcumtoelen (houten lcuning, houten 

poten) zich rondom een robuuste sa

lontafel badden gescbaard Bankstellcn 

kende Nederland nog niet in 1964. De 

onvcrslijtbare smyrna-tafclkleden (bet 

Pcrzisch tapijtje) waren zeer populair, 

vaak gecompleteerd door een rond 

kanten kleedje waar nog een bloemetje 

of een tbeepot op <,tond Katbolieke 

huisboudens kon je in ecn oogopslag 

berkennen aan bet kruisbeeld bovcn 

dcur of schoorstecn. Bockenkasten wa

ren zeldzaam, daarentegen prijkten 

donkere dressoirs overal tegen de lange 

muur van de huiskamer. In geen enkele 

buiskamer stand een telefoon,. voor zo

ver aanwezig bing die in de gang. De 

radio was ecbt ingeburgerd en stond 

veclal op een apart tafeltjc, met daaron

der plaats voor de radiobode. Planten 

en hloemen waren betrekkelijk scbaars, 

bebalve in het zuiden van bet land, 

waar sanscveria's voor bet raam tot de 

vaste inboedel beboorden. 

Honderd foto's van huiskamers en kcu

kens, honderd toto's waar verder geen 

mens op staat Iaten een becld achter 

van ecn overzichtelijke, hcrkenbare, 

geordende samenleving. Onhedoeld is 

deze Philips-reportage een soort finish

toto gewordcn van wat sociologcn aan

duiden als de operatie-modern-gezin: 

cen samenleving met het gczin als 

hockstccn, woonachtig in ecn be

schutte waning waar ze aan de centrale 

tale\ gczcllig tot elkaar konden komen. 

Dat was de zichthare samenleving. 

Wclbeschouwd is 'geordcnd' misschien 

nog wei een nauwkeuriger term dan 

zichtbaar. Alles had in de samenleving 

van rond 1960 zijn plek. ledereen wist 

ook zijn plaats De culturelc geografie 

van Nederland kende weinig verrassin

gen. In de meeste straten en buurten 

woonden vooral 'lotgenotcn', als ze al 

niet dezelfde werkgever hadden dan 

deden ze in ieder geval hetzelfde soort 

werk. Echt rijk waren er maar weinig, 

maar arm waren zc cvenmin. Het zicht

bare Nederland was een sobere en in de 

breedte welvarende samenleving die 

weinig onderscheidingen en uitschie

ters kende. 

Van belang is dat de taal om deze '>a

menleving te beschrijven en tot begrip 

te brengen. zeg maar de taal van de so

ciologie, ook in deze tijd tot ontwikke

ling is gekomen. Beleid en sociologi

sche refercntiekadcrs hegonnen in deze 

dagen aan hun symbime, de verzor

gingsstaat begon te groeien en in het 

belcid werd de samenleving geordend 

in termen van buurten, wijkcn, achter

standen (in de jarcn vijltig nog als on

maatschappelijkheid aangeduid) Het 

in -;ociologische termen -;turen en ver

anderen van de samenleving en aile 

luncties en beroepen die daarmee ver

band hielden, begon in die dagen- die 

we nu kunnen beschouwen als de nada

gen van de zichtbare samenleving 

snel om zich heen te grijpen. 

Vanaf het begin van de jaren zestig is 

bijvoorbecld het woord 'planning' de 

uitdrukking van deze opmars. Alles kon 

in de ogen van belcidsambtenaren 'ge

pland' worden. Nog in 1970 rekenden 

provinciale opbouworganen uit dat een 

buurtbewoncr recht heeft op 6 tot 12 

m2 'blokgroen' binnen een loopalstand 

van I 00 meter, binnen een alstand van 

400 meter moet hij 'huurtgroen' aan

tretlen, hinnen 800 meter 'wijkgroen' 

en binnen 1600 meter 'stad-;grocn' In 

totaal had de stadsbewoner, volgens de 

opbouworgancn, recht op zo'n 75 m 2 
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groen hinnen een <;traal van dric kilo

meter. 

Dat tyrc redcncringcn is kcnmerkend 

voor het denken dat stamt uit het zicht

bare Nederland, waarin vcrschillen en 

ditfercntiatics niet tellen. Ieder individu 

wordt als een zelfde soort rekeneenheid 

hezien. De sroren van die denktrant 

zijn tot op de dag van vandaag in ge

mcenten en de financicring van allerlei 

gemeentelijke voorzieningen zichtbaar. 

Zoals we nog tot op de dag van van

daag denken in termen van buurten en 

wijken alsof daar nauw op elkaar be

trokken lotgenoten wonen. Vee! he

dendaagse beleidsnotities over 'socialc 

samenhang' bijvoorbeeld hanteren im

r!tciet een soort ordeningsbeeld, dat 

geijkt is in de zichtbare, geordende sa

menleving van de jaren vijftig/zestig 

l:leleidsdenkers Ieven vaak nog steeds in 

de hoor dat de samenhangen en de or

dentelijkheden van de zichthare samen

lcving weer aan te brengen zijn. 

Zes culturele 'revoluties' 
Wie an no I 997 honderd rortretten zou 

maken van Nederlandse huiskamers zal 

zonder twijlcl evcneens or grote over

eenkomsten stuiten (a! was het maar de 

aanwezigheid in aile sociale milieus van 

IKEA-meubelen), maar het overall

beeld dater uit zal spreken is aanzien

lijk mindcr geordcnd, minder uniform. 

In clke huiskamer hcbben de memen 

hun eigen ;tempels gezet en Iaten zij er 

hun eigen sroren en ;maken na. De ge

ordcnde samenlcving van de jaren vijf

tig is sinds de jaren zestig in heroering 

gebracht door ecn aantal culturele ver

anderingen, die we met genrst hart als 

culturelc 'revoluties' kunnen aanduiden. 

Die verandcringcn hchhen de cultuur, 

de onderlinge omgangsvormen en de 

wiJze waaror mensen de wereld waar

ncmen drastisch verandcrd. 
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Zonder volledig te willen zijn stir ik 

hicr zes 'revoluties' aan. 

1. De revolutie van de auto. 
De onwaarschijnlijke groei van het au

tobezit heeft een cnorme imruls aan de 

mohiliteit gegeven. Na de loonexplosie 

van begin jaren zcstig zaktc als gevolg 

dat iedereen die ecn auto kon koren 

dat ook deed het aantal trcinreizigers in 

Nederland jaarlijks Pas twintig jaar la

ter, in I 980, wcrd het niveau van 1960 

weer gehaald. De auto was toen a! zo 

vanzclfsrrekend in Nederland dat we 

inmiddels in vergclijking met de ons 

omringende Ianden het verst van ons 

werk af woncn gemiddeld dertien kilo

meter. In het vee! minder dichtbevolkte 

hankrijk is dat bijna de helft zeven ki

lometer. 

2. De reuolutie um1 de tv. 
De tv veranderde in Nederland defini

tief de huiskamers. De tate! verdween 

uit het centrum van de kamer, de ban

ken werden a! gauw binnengeslcert en 

pontificaal tegenover de televisie in de 

huiskamer gerlant. In toenemende 

mate werd de hele inrichting rondom 

het apparaat gebouwd Het is de tv ge

weest die de 'arartheid' van de verzui

ling onhoudbaar maakte. De tv maakt 

het onmogelijk om in je eigen denk

beelden en sociale wereld opgesloten te 

blijven, de tv werd letterlijk een venster 

or cen wereld, die groter was dan die 

van je eigen soortgenoten. De tv liet 

terreinen zien die voorheen onbekend 

konden blijven. 

.>. De revolutie van de welvaart. 
Nederland is in aile opzichten vanaf de 

jaren zestig een ongekend rijk land ge

worden. Die rijkdom maakte het moge

lijk dat iedereen zich kon gaan onder

scheiden van anderen; wclvaart maakt 
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-,reed~ n1ccr socialc sn1aakgrocpcn tnogc

lijk, die zich van anderen onderscheiden 

in klcdingstijlen, uitgaanwoorkeuren, 

koopgedrag en trendgevoeligheid. AI dat 

<,oort zaken ziJn welvaartsverschijnselen: 

je moet cr geld voor hehhen. 

1. De revolutie 1h111 de school. 
In de zichthare samenlcving waren 

langdurig '>choolcarricrcs en studercn 

cen bezigheid voor de elite, aan het 

cinde van de twintigste eeuw i'> het on

derwijs grotendcels gedemocrati<.ecrd. 

Kennis i'> onze voornaamste grondqof 

geworden, hoofdarbeid hecft de hand

arbeid op aile tronten verdrongen. Zo 

vader, zo zoon: zo moedcr zo dochter: 

bet ztJn uitdrukkingen uit het verlcden. 

Arheider., en boeren, vroeger omvang

rijke sociak categoriecn, waar menscn 

zichzelt ook toe rekenden; ze hcstaan 

nog n1aar n1ondjesn1aat. 

5 De reuolutie vall de vrouw. 
1\lede naar aankiding van hct al ver

meldc Philips-onderzoek over de tiicl<.

hesteding van huisvrouwen ont'itak 

Joke Smit halverwege de jaren zestig in 

woede en puhliceerde als reactie daarop 

in [)e Cids haar beroemd geworden op

stel over 'bet onbehagen van de vrouw' 

Daarmee zette zij het scin op groen 

voor de tweede tcmini'>ti'ichc golf die

ook a\ ir.; de hewcging tcgcnwoordig 

enigszins op haar retour - de 'iekse

gebondcn overzichtelijkhcid van de 

zichtbare '-.amcnleving een heftige slag 

hecft toegehracht De invloed van dezc 

beweging is enorm gewecst. len wille

keurig voorheeld: in I')')() 'itudeerden er 

in Nederland voor het eerst in de ge

<.chiedeni'> even vccl vrouwen op de 

universiteiten at a is mannen. 

6. De revolutie vm1 de bits ell de hytes. 
Dat is de mee'-.t rccente en mi.,.,chien 

wei meest ingriJpende vcrandcring die 

de zichtbare samenleving hecft overval

lcn. De nteuwe technologte laat niets 

onbcroerd en haalt a lies van zijn plaat... 

In zeker opzicht trecdt ztJ zeit., op als 

culturele katalysator die aile andere 

veranderingen nog een<, in een hogcre 

ver<.nelling brengt. De dynamiek van 

de <,amenlcving wordt nog grotcr 

('druk, druk, druk'J. de mogcliJkhedcn 

van n1cn..::;cn \Vordcn grotcr, hct vcrnlo

gcn on1 te con1n1uniceren wordt grcn

zeloos. het stclt hogere eiscn aan men

sen, de arbcidsmarkt wordt cr flcxthekr 

door en memen moeten zich tot hct ui

terste inspannen om hun 'rllt/J/oyii/Ji/iiy' 

in <,land te houden. 

AI dcze 'revolutie.,' duwen in dezelfde 

richting: ze maken burgers minder at

hankelijk van de plaar... waar ze geboren 

worden; zc maken van menscn mecr tn

dividuen, die minder zip1 va<.tgczet op 

een plek en die in hun gcdrag minder 

lokali.,eerhaar zijn. minder controlecr

haar ook, ze vormen hun etgen socialc 

verhanden die nict Ianger ovcrwcgend 

familiaal zijn 

Begrippen zichtbare 
samenleving vertroebeld 
De begrippen van de zichtbare <,amcn

lcving zipl, hoewcl zc wegcns gebrck 

aan hcter nog gcwoon voorthc-..taan, 

door deze revoluties systematisch ver

troeheld. Rutmtelijkc indelingen als 

buurtcn en wijken zijn duhieu<, gewor

den. J\1ensen wonen daar doorgaans 

niet als lotgenotcn. maar vanwege de 

kmderen, vanwege een erlcnis, kortom 

om tal van moeilijk te doorgrondcn 

motieven en - in het slecht<;te geval -

omdat ze niet mecr kunncn betalen. 

Voor het vergarcn van een men.,clijke 

identitcit hebhen menscn nauwelijb 

meer collectiviteiten waar ze te lcen 
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kunnen gaan. Katholieken, arheidcrs. 

middemtanders, het zijn geen herken

hare groepcn mecr waar je vanzelf

sprekend hij hoort. Vroegcr maakten 

mensen deel uit van een zichthare ge

meenschap, huurt ol zuil. waarhij al 

hun lidmaatschappen nog met elkaar 

vcrhand hielden. 1\lisschien is dat ver

hand cr tegcnwoordig voor individuen 

ook nog wei als zeal hun lidmaatschap

pcn optcllcn, maar voor de huiten

wacht is het niet mecr zichthaar. 

Zccr cruciaal is dat cr geen ordencndc 

kracht mecr is. geen macrogezag dat 

hoven a lies uit torent en de burger ont

zag atdwingt De ovcrheid was dat 

vrocgcr, n1aar zoals de verandcringcn 

de zichtharc samenlcving hehhen aan

gctast. zo hehben ze ook de zichtbaar

heid van de overheid aangctast [en be

weging die hovcndien door het 'project 

tcrugtredende overheid' nog eens ver

stcrkt is. 

De overzichtelijkheid en heldere orde

ningen die de Philips-toto's zo ken

mcrktcn zijn daardoor verdwenen. 

Maar ook de tcrminologie. de taal 

waarmee wiJ de samenlcving proheren 

tc hcgrijpen is de schok nooit helcmaal 

te hoven gckomen. Nict voor niets 

sprcckt de politicoloog Van Cunsteren 

over 'De ongekende <,amenlcving' De 

tcrmen om dcze samenlcving te kennen 

zijn ons nict gegevcn, misschien bc

'>laan zc zelfs helemaal nict. 

Hoe deze veranderingen te 
beoordelen 
De vraag is nu: hoc moeten we al die 

veranderingcn heoordelcnc Hoe erg is 

dit alles nul Figcnlijk is deze vraag -

simpcl gdormulcerd - de vraag waar 

het in het hedendaag<,e debat over mo

raal. over normen en waarden om 

draait. In dat debat- waarin vooraan-
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staandc CDA-ers zich zccr actict heh

ben getoond - domineren de men<,en 

die zich bezorgd maken over het ellcct 

van de vcranderingen. Zc etalcren sys

temati'>ch een cultuurpessimi'>li'>che vi

sic over de sociale gesteldheid van de 

hedcndaag<,e modernc <,amcnleving. 

Hct redenering mag inmiddels als he

kcnd worden verondcr<,teld: modernl' 

ontwikkelingen hcbhen iets weggeno

men, iets wezcnliJb teloor docn gaan. 

Wat dat 'iets' vervolgens is varil'ert 

nogal en duikt op in steeds nicuwe en 

uiteenlopendc benamingcn. Verdwenen 

is: gemeenschapszin, hurgerzin. socialc 

controlc. verantwoordclijkheidsbe.,el. 

naastenliddc. Er zou veel mecr onver

<,chilligheid zijn en meer ego'1\mc al., 

gevolg van een te ver doorgcschoten 

individualisering Elk incident in de pu

blieke steer wordt aangegrepen om 

deze stcllingcn onder de aandacht van 

het publiek te hrengen 

Minder populair hij deze cultuurpcssi

mistcn zijn echtcr de ondcrzoeken van 

het Sociaal en C:ulturecl Planhureau die 

met grote volhardcndhcid aantonen dat 

het met de mcntale gesteldhcid van de 

Ncderland.,e bevolking hell'maal niet 

zo slecht gl'steld is. Mensen zijn niet 

onverschilliger en zorgelozer, integen

deel zelk 

l'recies om die reden heb ik in mijn 

hock gekozen voor de metafoor 'on

zichtbare samenlcving'. We moeten in 

het denken over de samenlcving af van 

het idee dat als we iets niet zien, dat 

het er dan ook wei niet meer zal zijn. 

Als we de buren niet mecr elke dag hij 

elkaar over de vloer zien komen, dan 

betekent dat nog niet dat cr geen naas

tenliefde mecr is. Het mooiste hewijs 

van dezc stelling Ievert de telcfoon 

wiens betckcnis in het moderne men

senlevcn schromelijk wordt onder

<,chat 
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In de zichthare samenleving was de te

ldoon een nog nauwelijks ontwikkeld 

apparaat, dat- zoals we op de Phi lips

toto's zagen - ergens in de gang werd 

opgehangen en waar je staand door 

sprak. In de onzichtbare samenleving 

heeft de telcfoon zich in onzc Ievens 

opgedrongen als een apparaat waardoor 

we de meest intieme onthoezemingen 

doen. Hct toestel heeft zich inmiddels 

lui uitgestrekt in de huiskamer, en ver

toeft hij velen inmiddels dag en nacht 

binnen handbereik. De vormgeving van 

hct apparaat heeft nog het meeste weg 

van de divan waar psychoanalytici zich 

van bediencn. Cemiddeld vocrt de 

Nederlander zo'n tweeduizend gesprek

ken per jaar, waarbij naast allerlei mcn

selijke 'nieuwtjes' en bekommernisscn 

heel wat zorgzaamheid en onderlinge 

belangstelling wordt uitgewisscld en 

niet zelden hele opbeurende en harte

lijkc woorden vallen. Aileen is die vorm 

van medemenselijkheid niet in statistic

ken te vangcn. Het is een vorrn van in

tcrmenselijk verkeer die onzichtbaar is 

geworden. 

En omdat het onzichtbaar is hoor je 

zelden iets over de betckenis van de te

lcfoon in beschouwingen over de cultu

rele tocstand van de huidigc samenle

ving. Daar gaat het bij voorkeur om 

harde rcgistreerbare, 'zichtbare' gege

vcns over criminaliteit, geweld en dat 

soort zaken. In kringen van hulpverle

ncrs bijvoorbeeld wordt de betekenis 

van de telefoon enorm onderschat, 

oog-in-oogcontact gaat daarbij boven 

alles, je moet een afspraak maken om 

elkaar te zien. Thcrapeuten weigeren 

de tclcfoon - en aile andere nieuwe 

vormen van communicatietechnologie 

- als een nuttig instrument te zien. Een 

telefoontje met een client is benedcn 

hun stand. Dar de wachtlijstcn node

Ions oplopen, lijkt geen zorg voor hen. 

Liever blijft men vasthouden aan mc

thoden die gcijkt zijn in de wereld van 

Freud, de geregelde, zichtbare samenle

ving. 

De sociale conditie van de moderne 

samenleving laat zich niet meer aflczen 

aan de zichtbarc aanwezigheid van 

solidariteit en gezellighcid zoals die 's 

zomers op <,traat in een volksbuurt kon 

worden aangetroffcn. Memen onder

houden hun sociale betrekkingen met 

behulp van modernc technieken 1 ze 

gebruiken er de auto voor, de telefoon, 

de kroeg, de verenigingen, de culturele 

voorzieningen. Ze creeren groepjes en 

verbanden waarvan de postcode<, van 

de !eden verwijzen naar verschillende 

plaatsen in de stad en vaak zelfs in het 

hcle land. Maar in die nicuwe netwer

ken (dat is eigcnlijk de enige nieuwc 

term die we ter bcschikking hebhen 

om deze nieuwe vorm van samengaan 

tc duiden, vandaar dat die term zo vaak 

en door zoveel mensen gehruikt 

wordt) zijn mensen zecr intensief en 

cmotioneel op elkaar betrokken. Net

werken zijn de nieuwe families van 

dcze tijd, die bovendien diverser en 

gevarieerder zijn samengesteld dan 

vroeger. In dat opzicht doct onze on

zichtbare samenleving in geen enkel 

opzicht onder voor de zichtbarc sa

menleving en gelukkig hebben wij in 

dit land dus het Sociaal en Cultureel 

Planbureau om ons daar regelmatig op 

te wijzen. 

Problemen moderne 
samenleving 
Waar het boek De onzichtbare samen

leving' een plcidooi voor wil zijn is om 

vooral niet te sombcren, maar juist onze 

zegeningen tc tcllcn. We moeten niet

zelfs nict impliciet- de blik op hct ver

leden richtcn (herstel van normen en 
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waarden, teloorgang van socialc con

trolc, het herstel van hct gezag), maar 

juist een open blik houden voor de cul

turck vooruitgang en de nieuwe tech

nologiecn gebruiken om de problemen 

van ecn modernc samenlcving te lijf te 

gaan. Want die problemen zijn er we! 

degclijk en vee! burgers en maatschap

pelijke organisatie hebben daar dagc

lijks mcc te makcn. Laat ik enigszins 

schetsmatig vier grote problemen aan

gcven waar de onzichtbare samenlcving 

vanwege haar aard mec kampt: 

De verwording van de publieke 
ruimte, de strcwt, tot niemandsland. 
Hct gegeven dat vrijwel ieder huishou

dcn in Nederland over een auto be

schikt en het mede daardoor compleet 

door elkaar hutselen van Nederland 

sinds de jarcn zestig hcbben van de pu

blieke ruimte een functionele ruimte 

gemaakt, die nicmand zich meer toeei

gent. Het is in culturccl opzicht een 

braakliggend tcrrein geworden, waar 

sociale conventics niet acticf worden 

ondcrhouden. Moderne burgers orien

tcren zich op hun eigen huis en op hun 

eigcn netwerken buitenshuis en de 

straat valt daar in toenemende mate 

buiten. Hct is een ruimte geworden 

waar gevoelens van onveiligheid zich 

gemakkclijk op projecteren en waar in

cidcnten algemcne gevoelcns van on

rust kunnen veroorzaken. 

2. Het modeme hestaan is kwetshaarder 
Het moderne netwerkbestaan is dyna

mischer en gcvarieerder dan de oude 

lokaliseerbare sociale structuren waarin 

de burgers in de zichtbare samenlcving 

leclden, maar kent ook een hogere prijs 

voor wie in die onzichtbare wercld de 

weg niet weet te vinden. Was iemand 

in het verleden door zijn afkomst en 

door zijn woonplck al opgenomen in 

een zekerc socialc structuur, tegen-

woordig is iemand dat niet meer en 

moct hij voldoende socialc vaardighe

den hebhen om in de nieuwe dynamic

ken zijn pick te vinden. Voor velcn is 

dat een grote opgave, achter de voor

uitgang van de individualiscring gaapt 

voor hen het gat van de eenzaamheid. 

3. De nieuwe huitmstaanders. 
De moderne maatschappij - de maat

schappij van de eindeloze communicatie 

- brengt nieuwe uitsluitingsmechanis

mcn met zich mce: de oncommunicabc

lcn, de digibeten, de inproductievcn. De 

nieuwe culturelc omgangsvormen en de 

steeds verder opgeschrodde arbeidsci

scn creeren zodoende ecn nieuw soort 

proletariaat. Nieuwe buitcnstaanders die 

niet tegen de onrustige dynamiek van de 

modcrne tijd zijn opgewassen. 

4. Permanente legitimiteitscrisis van de 
overheid. 
De onzichtbarc samenleving zet bijna 

per definitie de ovcrheid buitenspel 

Het is niet verwondcrlijk dat de over

heid sinds de jarcn zestig eigcnlijk in 

een onophoudclijke legitimiteitscrisis i'> 

beland. Het huidigc politieke bcdrijf, 

de stijl van lciding geven, is grosso modo 

nog steeds gcbaseerd op de principes 

van de zichtbare samenleving, waarin 

de politick zich in hct centrum van al

les kon wanen. In toenemendc mate 

blijkt dat echter niet Ianger waar tc 

zijn. Het project bestuurlijke vernieu

wing dat nu al bijna een decennium aile 

overheidsniveaus in zijn greep heeft, is 

een poging om dat te verandcren. De 

experimenten blijven clkaar in hoog 

tempo afwisselen, maar wie de gcdetail

lccrde studies bestudeert over de vraag 

wat er nu feitclijk in de politieke prak

tijk verandert, die kan toch weinig an

ders concluderen dan dat politici ver

nicuwing met de mond belijden en in 
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de praktijk ang'>tvallig vasthouden aan 

de methoden en mechanismen die 

<,tammen uit het tijdperk van de zicht

bare samenleving. 

Uitgangspunten voor aanpak 
In mijn vi'>ie zijn dat vier cruciale pro

blemen waar de onzichtbarc samenlc

ving mee kampl. De vraag is nu, water 

aan moet gebeuren en wat daarin de rol 

kan zijn van maat<,cbappclijke orgamsa

ties. lk zal hier de verleiding weerstaan 

om ccn heel programma te schriJven en 

mij beperken tot een aantal uitgangs

punten. 

Van groot belang is dat er brede con

sensus ontstaat over de gcdachte dat 

cen hewecglijke samenleving per de

finitie ecn hoge mate van sociaal on

dcrhoud nodig heclt. De hnanciering 

van het welzijnswerk bijvoorbeeld ge

schiedt in de mceste gemecnten mo

menteel van project op project en van 

jaar op jaar !-:Ike kecr moet dit type 

werk zijn hestaansrecht 

den. ]uist omdat dat op tallozc plaatsen 

nict vanze\t<,prekend mccr tot stand 

komt mocten we wat er is bewust on

derhouden, en daar ook lange termijn

plannen voor durven maken. 

Een voorbccld: als er met vee\ mocite 

ecn huurtbeheerproject is gerealiseerd 

waarin bcwoners en aile voorzicningcn 

<,amenwcrken, dan moct zo'n verbond 

niet na het eerste <,ucce<, weer overgela

tcn worden aan de bewoncrs, jui'>t de 

overheid en de maatschappclijke orga

ni-.atic'> moeten zorgen voor continu·i

tcit. 

Ecn twccde uitgang<>punt is dat we in 

een onzichthare '>amenleving cr voort

durcnd voor moetcn zorgcn dat er 

plckken zijn waar mensen terecht kun

nen voor een gc<,prek, om biJ te tan ken, 

om op vcrhaal te komcn. Zingevings

en idcntiteitsvragen - in de meest 

hrede betckenis van het woord- horen 

in csscntie hi) een modcrnc samenlc

ving. Het sprckcn daarover is in de 

n1cc.,tc voorzicningcn en 

hewijzcn tegenovcr wan

trouwige politici. We moe

ten af van war ik elder'> 

wei eens het Achterhuis

complex hcb gcnocmd: 

het idee dat allerlei voor-

In de 
maat<,chappeliJkc organisa

ties vcrstopt en verhorgen; 

er is cigenlijk geen plaats 

voor. lk kan me goed 

voorstcllcn dat jui'>t op dit 

punt een taak is wcgge

legd voor Jdentiteibge

honden maat-.chappclijke 

organi-.;atiel.J, die vanwcgc 

hun histori<,che afkom<>t 

ecn grotere gcvoeligheid 

hebben voor deze prohlc

matiek. Tenmimte a\<, het 

gocd is. 

zicningen mcnsen van 

zich afhankelijk maken en 

dat het bctcr is als mensen 

het zelf doen. Tegen het 

decor van de modernc sa

menlcving is dat een con

traproductievc gedachtc. 

Zoals we jaarlijks reserve

ren en investcrcn in het 

maatschappelijke 

organisaties 

verzamelen zich de 

architecten van het 

sociale, de 

makelaars van de 

onderlinge 

betrokkenheid. 

ondcrhoud en verbctcrcn van ons we-

gennet, zo moeten we jaarlijks investe

ren in de woon- en leelomgevingen van 

mcnsen en in voorzicningen die de 

kwalitcit daarvan op peil kunnen hou-

Een derde uitgangspunt is het in stand 

houden van een goed en lijnmazig 

vangnet, dat voorkomt dat mcnsen 

door de bodcm zakken. Dat is de kern 

van de verzorgingsstaat, waar het alge-

UlV 12.'!7 



loren decennium - niet in de laatste 

rlaah door het C:DA- slordig mee om

gcsprongcn i~. 

Een vierde uitgangspunt i'> dat de cul

tuur van afzijdigheid, van hemoei-je

met-Je-eigen-zaken moet worden door

broken. tvhatscharrelijke organisaties 

'>taan crgcn..., voor; zc kon1cn crvoor uit 

en trckken zich niet terug achter bu

t-cau<,, maar rrnheren voortdurend men

'>cn in bc\vcgrng tc brcngen, gclc

genheid te bieden tot onderlinge 

a'>'ociatie. Dat gebcurt ook al: wnning

bouwverenigingcn die rortiekgesrrek

kcn organi...,cTcn, Riagg'-' die ben1oci

zorg doen, het wclzijnswerk dat socialc 

activcring in ziJll vaandel schrijft; het 

zijn allcmaal tekenen dat hct he<,d 

doorhreekt dat maatscharpelijke orga

ni<,aties in de mee-.t ruime zin van het 

woord een eigen maatschappelijke ver

antwoordeliJkheid hebhen, en cr steeds 

meer toe gcncigd zijn om hun doe\<,tel

lingen mede te delinii'ren in tcrmen 

van een snort <,amenlevingsorbouw, 

van men<,en met elkaar in verband 

brengcn, vooral op die riekken waar 

mcnsen niet om elkaar hecn kunnen, 

maar nicl mecr vanzc\1 tot elkaar ko-

men. 

Dat vereist - en dat is mijn vijfde uit

gangspunt- ecn nieuwe mcntaliteit van 

be<,luurdcrs en profe"ionals. Een on

zichthare samenleving hedt gcen zc

denrreken nodig waarin menscn wor

den orgerocpcn om socialer tc worden 

of om mccr verantwoordclijkheid of 

zorgzaamheid te tnnen. Mensen - zo 

'>chred ik tot woedc van een groot aan

tal Rotterdammer-. begin dit jaar in hct 

hbd Binnenlands Bcstuur - zijn nict 

mecr van nature geneigd tot 'opzoome

rcn' (het Rotterdamse woord voor het 

onderhouden van de lccforngeving 

door de burgers in nauwe samcnwer-

C[)V !2-"17 

king met de overheid), ze hebben het 

a\ druk genoeg met hun eigen bezighe

den en met de vcrlcidingen van de mo

derne con<,umptiecultuur en welvaart. 

Maar dat wil niet zcggen, en de Rot

terdamse Opzoorncr-aanpak bcwijst dat 

aileen maar, dat ze niets willen. Ze 

moeten er aileen toe verlcid worden, 

gecnthousiasmeerd, er dringend toe 

worden uitgenodigd. Die vorm van ac

ttvercn is een taak van bcstuurdcr-., van 

rrofessionals, van vrijwilligcrs In de 

rnaahchappelijke organisaties verzame

len zich de architecten van het -.ocialc, 

de makelaars van de onderlinge betrok

kenheid en juist in een samenlcving 

waar die proceS'>en niet mecr natuurlijk 

verlorcn i'> de vcrantwoordelijkheid en 

het belang van maatschappelijke orga

nisaties cnorn1 toegenon1cn. 

De opdracht van 
maatschappelijke organisaties 
De vraag is of maatscharreliJke organi

satie'> die opdracht ook kunncn waar

maken. Vee\ prolessionelc maatschap

pelijke organi<,aties zijn de laatste jaren 

in een rroce-. tcrccht gekomen waarin 

zij hun diensten moe-.ten definicrcn als 

rrnductcn en waarbij hun organisaties 

samensmolten in grotere gehelcn, 

waarin efficicntie voor de nieuwe ma

nagers het toverwoord werd. lk noern 

dat altijd maar het Thuiszorg-rnodel, 

waarin de werkzaamheden steeds <,trik

ter gecalculeerd wcrden en in tijdseen

hcden werden bcmetcn zodat er gcen 

tijd verspild kon worden en er zoveel 

rnogelijk mensen kondcn worden ge

holpen regen zo laag mogelijke kosten. 

Dati-. een ontwikkeling gcwcest die als 

correctie op inefficicntic zeker zijn nut 

heeft gehad. Waar ik voor vree-. is dat 

juist or dit runt de bcweging is door

gcs\agen De efficicntiekoorts waartoe 

budget- en productfinancieringen van 
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overhcden vecl maatschappclijke orga

nisatics heeft gedwongen, maakt van 

veel medewcrkers van die organisaties 

een soort onderaannemcrs. Ze staan 

voor hun klu<> en daar worden ze ook 

op - o, afschuwelijke term - afgere

kend, zc draaien hun project, maar in 

welk algemeen kader, in wclke publieke 

arena zij welbcschouwd hun werk ver

zetten kunnen ze niet vertellcn. Als die 

houding verder veld win\, dan is dat de 

dood in de pot. Dan lijkt de zucht tot 

efficientie door schaalvergroting tot 

een nieuwc versnippering, maar dan 

onder medewerkers van prolessioncle 

maatschappelijke organisaties. 

Er zijn ook al weer tendensen zichtbaar 

dat de efficientiekoorts over zijn hoog

tepunt heen is. In grote gcfuseerde or

gani<>aties zie je dat zich weer relaticf 

zelfstandige eenheden afsplitsen die in 

beperkte gebieden hun eigen taken en 

verantwoordelijkheden mogen gaan 

vcrrichten. Het is een nieuw bewijs dat 

de oude katholieke regel van subsidiari

teit - dat hogere organen aileen dat 

moeten doen wat lagere organen nict 

kunnen- een nieuwe actualiteit aan het 

krijgen is. Maatschappelijke organisa

ties zijn teveel speeltjes geworden in 

handen van managers die zich te ver 

verwijderd hebben van de werkvloer en 

liever met getallen goochelen dan met 

mensen. Hct zou geen kwaad kunnen 

als de nieuwe organisaties weer mecr 

ruimte Iaten voor de improvisatic en 

creativiteit van mensen die met mensen 

werken. 

Het zijn allemaal wat schetsmatigc op

mcrkingen, ik bescf dat heel goed. Wat 

ik vooral heb geprobeerd, en dat is ook 

de inzet van het boek 'De onzichtbarc 

samenleving' en van andere publicaties 

van mij op dit terrein, is om met een 

ander verhaal, cen ander referentieka

dcr te komen waarin de functic van 

maatschappelijkc organisaties tcgcn het 

decor van ecn modcrne maat<.chappij 

wordt gelegd. Wij mocten ons reken

schap gevcn van de andere omstandig

heden waarin het werk moe\ worden 

vcrzet, zonder dat wij daarover in som

berheid en misprijzen vervallen, want 

de weg naar hct verlcdcn heelt ons wei

nig te bicden. Nostalgic is geen goede 

raadgevcr en op de zichtbare samenle

ving was veel meer aan te mcrken dan 

dat veel cultuurpessimisten ons doen 

gelovcn. Wie zou er tcrugwillcn naar de 

troostclooshcid die Ccrard Kornelis van 

hct Reve in 1947 zo briljant in De 

Av01ulen etaleerde. Niemand toch? 
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