
Niet alle dagen feest
scp-nieuwjaarsuitgave 2012

Sociaal en Cultureel Planbureau
Den Haag, januari 2012





3

Niet alle dagen feest
paul schnabel

Kinderen leven naar bijzondere dagen toe. Hun verjaardag, Sinterklaas, Kerstmis, Nieuw- 
jaar, Moederdag, het zijn grote momenten in hun kleine bestaan. Er wordt naar die 
dagen ook uitgekeken. Sinterklaas is al weken voor zijn verjaardag in het land en begint 
ook ver voor zijn verjaardag met kleine gaven de verwachtingen hoger te spannen. 
Vroeger was voor katholieke kinderen de Advent en de Vasten de veertig dagen lange weg 
naar Kerstmis en Pasen. In mijn jeugd kreeg je dan een kaart met veertig luikjes. Iedere 
nieuwe dag mocht het volgende luikje open, tenminste als je die ochtend ook naar de 
kerk was geweest. In de vastentijd werd door de week alle snoep bewaard in een trom-
meltje, dat pas op zondag weer open mocht. Tussen Kerstmis en Driekoningen plaatsten 
we de wijzen uit het oosten met hun lastdieren elke dag een stukje dichter bij het stal-
letje, tot ze op 6 januari dan eindelijk met hun goud, wierook en mirre bij de kribbe van 
Jezus waren aangekomen.

Kalenderkerk
De katholieke kerk is een kalenderkerk. Alle dagen van het jaar zijn er wel een of meer 
heiligen die herdacht kunnen worden en dat zijn ook altijd feestdagen. De naamdag 
van de heilige naar wie je genoemd was, is ook nog lang in concurrentie geweest 
met de viering van de eigen verjaardag. De kalenderkerk is een eeuwige kerk, gete-
kend door de geschiedenis, maar nooit metend in historische tijd. De heilige wordt 
herdacht, niet hoe lang hij al dood is of wanneer zij werd geboren. Ieder jaar is in 
principe hetzelfde en wat wordt herdacht, is heilig en staat buiten de historische tijd. 
We weten nu dat Christus eerder is geboren dan onze tijdrekening aangeeft, maar ook 
binnen de kerk geeft dat geen aanleiding tot herziening van de tijdreeks. In feite zijn 
de aanduidingen ‘vóór Christus’ en ‘na Christus’ ook al helemaal profaan geworden. 
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De kerk is al lang niet meer de hoeder van de tijdrekening. Veel van de traditionele 
christelijke feesten zijn ook nog slechts de inhoudsloos geworden namen van dagen 
waarop iedereen vrij is. 

Herdenken en herinneren
In de wereld buiten de kerk speelt de herhaling van de jaarcyclus uiteraard ook nog een 
belangrijke rol, maar daarnaast heeft ook de herdenking van bijzondere gebeurtenis-
sen uit het verleden sterk aan betekenis gewonnen. Vaak zit er een lange tijd tussen de 
gebeurtenis zelf en de eerste herdenking, maar na een tijdje lijkt het dan toch weer of de 
herdenking er van het begin af aan is geweest. Naarmate de afstand in de tijd toenam, is 
de betekenis van de Dodenherdenking op 4 mei alleen maar groter geworden. Voor nog 
maar heel weinig mensen is het een moment van herinnering aan gevallen of gedode 
familieleden of vrienden. Nog niet 1% van de Nederlanders van nu heeft als volwassene 
de oorlog meegemaakt. Toch wordt – ook nu de herinnering verdwijnt – de morele 
plicht om de doden (en steeds meer alle slachtoffers van oorlogsgeweld) te herdenken 
eerder zwaarder dan lichter gevoeld. 4 mei heeft als institutie zelf steeds meer aan 
gewicht gewonnen en de twee minuten stilte wordt als ritueel steeds strenger bewaakt. 
De Dodenherdenking is een nationale eredienst geworden en dat zal alleen maar meer 
het geval worden. 
 Veel herdenkingen hebben minder met een innerlijk gevoelde behoefte dan met 
marketing en positionering te maken. Zo is de Vrede van Utrecht uit 1713 internationaal 
wel van grote betekenis geweest, maar voor Nederland toch vooral de bevestiging van 
de neergang van de Republiek als wereldmacht. Toch zal in 2013 in Utrecht uitvoerig 
herdacht worden dat het driehonderd jaar geleden is dat deze Vrede gesloten werd. In 
de herdenking wordt het beeld van Utrecht 300 jaar geleden opgeroepen, maar ook en 
juist veel aandacht gegeven aan de betekenis van wat toen voor het eerst plaatsvond – 
vredesonderhandelingen als conflictbeslechting in plaats van wapengekletter – voor de 
eeuwen daarna en de huidige tijd. Het gelukkige toeval wil dat het in 2013 dan ook twee-
honderd jaar geleden is dat Nederland na de Franse overheersing zijn onafhankelijkheid 
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terugkreeg. Toevallig is het ook honderd jaar geleden dat in Den Haag het Vredespaleis 
zijn deuren opende. Dat gaat allemaal herdacht worden, in samenhang met elkaar en 
met duidelijk een boodschap voor de huidige tijd. 
 Anders dan Leiden’s Ontzet zal er voor de Vrede van Utrecht geen jaarlijkse her-
denking komen. Het gaat uiteindelijk ook niet om een symbolische herbeleving van 
de gebeurtenis of het levend houden van de herinnering, maar inderdaad om een 
herdenking bij het bereiken van een kroonjaar in de historische afstand. De historische 
gebeurtenis zelf is dan vooral een aanleiding, die gebruikt wordt ter aankleding en 
legitimatie van een programma van activiteiten met vaak niet meer dan een heel losse 
verbinding met de geschiedenis. De jaarlijkse viering van Leiden’s ontzet is bij uitstek 
deel geworden van de identiteit van stad en bevolking. 

Herdenkingsritmes
Er zit altijd wel een zekere rekenkundige logica in de herdenkingsritmes: 10, 12,5, 25, 50, 
100, 125 jaar enz. Wie het anders doet, heeft wat uit te leggen. Soms is dat gemakkelijk: 
de 60-jarige bruiloft wordt gevierd, omdat de kans dat het 75ste huwelijksjaar gehaald 
zal worden vrijwel gelijk nul is. Met 33,3 jaar als moment voor een jubileum komt een 
bedrijf alleen als gimmick weg. De momenten die herdacht worden, kunnen zelf wel 
verschuiven en ook wisselen. ‘9/11’ is het meest markante voorbeeld van een gebeurtenis 
die in de meest dramatische zin van het woord symbolisch bedoeld was en ook meteen 
die betekenis heeft gekregen. ‘9/11’ wordt jaarlijks en niet alleen in de vs herdacht. De 
Amerikaanse connotatie is ook de dominante gebleven, al moet men in andere landen 
wel iedere keer weer bedenken dat ‘9/11’ de Amerikaanse manier is om te zeggen dat het 
11 september is. In 2012 zal het tien jaar geleden zijn dat Pim Fortuijn werd vermoord. 
Dat zal zeker niet ongemerkt voorbijgaan, maar de datum van zijn overlijden begint 
inmiddels wel al uit het collectieve geheugen te verdwijnen. 
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Aandachtsdagen
Uiteraard zal de moord op Fortuijn alleen in Nederland herdacht worden. 5 mei is ook 
alleen in Nederland Bevrijdingsdag – formeel was de Tweede Wereldoorlog toen nog 
niet ten einde, terwijl tegelijkertijd het Zuiden van Nederland toen al een half jaar 
bevrijd was. Langzamerhand begint de vijfde mei overigens zijn oorspronkelijke karakter 
als herdenking van het moment van de Duitse overgave in 1945 te verliezen. De viering 
van de vrijheid en van de betekenis van democratie wordt geleidelijk steeds belangrijker. 
De dodenherdenking van 4 mei wint daarmee aan betekenis als evocatie van het leed dat 
Nederlandse burgers in de oorlog is aangedaan. 
 Dagen en jaren hoeven niet alleen in historisch perspectief gedenkwaardig te zijn. 
Van de heiligendagen zijn er in het dagelijkse leven en in de kantooragenda’s nog maar 
weinig overgebleven, maar daarvoor zijn de ‘aandachtsdagen’ in de plaats gekomen. De 
reeks die met Moederdag en daarna Vaderdag is geopend, is inmiddels uitgebreid met 
Valentijnsdag en Secretaressedag, de Dag van de Verpleging en de Dag van de Leraar. 
Het is begonnen met aandacht voor wie het meest voor je doet en de grootste dank ver-
dient, bij Moederdag ook gesymboliseerd in de ontheffing die ene dag van de dienende 
taken die traditioneel door moeders worden uitgevoerd. De volgende stap was die naar 
andere geliefden en vervolgens naar de bedienaren van een aantal van de belangrijkste 
instituties, in het dagelijkse leven en in de samenleving. Met steeds minder moeite kan 
daar inmiddels ook Werelddierendag toe gerekend worden, zeker wanneer het de gezel-
schapsdieren betreft. 
 Niet iedereen laat zich verleiden tot het tonen van een teken van dankbaarheid of 
betrokkenheid op deze dagen. Moederdag is, ondanks het rituele verzet tegen het com-
merciële karakter ervan, het meest populair gebleken, gevolgd door het eerst zelfs bijna 
weggehoonde Valentijnsdag. Het is zelfs juist de commerciële exploitatie die sommige 
van de aandachtsdagen bijna onontkoombaar maakt. Moederdag is voor de parfumerie 
een topevenement, bij Valentijnsdag horen lekkers en kleine juwelen, bij Secretaresse- 
dag bloemen. Vaderdag was traditioneel de dag van de sigaren, de stropdassen en de 
sokken, maar nu er voor de meeste mannen alleen nog de sokken als geschenk zijn over-
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gebleven, wil het commercieel niet meer zo erg lukken met de pendant van Moederdag. 
Zouden ze er nog zijn, dan was er inmiddels zeker ook een Dienstbodedag geweest. De 
Dag van de Kinderopvang lijkt niet ver meer en het is eigenlijk verbazend dat er nog geen 
Opa- en Omadag is.

Themadagen
Tussen de aandachtsdagen en de themadagen is de overgang vloeiend. Naarmate 
het themakarakter meer overheersend wordt, maakt de persoonlijke aandacht voor 
personen of functies plaats voor manifestaties die het thema zelf onder de aandacht 
brengen. WereldAidsdag en Werelddiabetesdag zijn daar voorbeelden van, net als de 
Internationale Vrouwendag, de Dag van de Persvrijheid of de nog niet erg de aandacht 
trekkende Dag van de Eerlijke Handel. Het uitroepen van een ‘dag’ is een poging om 
erkenning voor een belang of streven te krijgen en meestal ook om een moment te insti-
tutionaliseren waarop gewezen kan worden op een tekort of de noodzaak om iets hoog 
op de agenda te houden. Conferenties en collectes zijn daar de passende vormen bij en 
in bijzondere gevallen is er ook vlagvertoon of de uitgifte van een speciale postzegel. 
Feestelijkheden passen weer wat minder bij de themadagen, behalve als het om de Drie 
Dwaze Dagen van de Bijenkorf gaat. De uitverkoop is daar een institutie geworden, maar 
in de meeste gevallen is bij themadagen de toon toch vooral bezorgd. Er is te weinig 
aandacht voor het thema en de dag moet daar verandering in aan brengen of eerder nog 
er op wijzen hoe onterecht de geringe aandacht is. 
 Minder heiligendagen, meer dagen van heilige huisjes en vooral heilige huisjes 
in aanbouw, zo kan de ontwikkeling worden samengevat. Vaak heeft men ook niet 
voldoende aan een dag en wordt een bijzondere week, maand of jaar uitgeroepen. De 
Boekenweek is er misschien wel het oudste voorbeeld van, maar inmiddels kennen we 
ook de Week van de Psychiatrische Patiënt en het Jaar van de Ouderen of van de Vrijwil-
ligers. De langere periode symboliseert niet alleen het belang van het onderwerp, maar 
geeft ook meer tijd om activiteiten te organiseren, projecten uit te voeren en nieuwe 
initiatieven te ondersteunen. Extra thematische subsidies van overheden maken dat 



8

niet alle dagen feest

dan ook weer beter mogelijk. De toekenning van tijd en het recht een dag of een jaar 
een naam en een thema te geven is een van de belangrijkste vormen van maatschap-
pelijke erkenning geworden. Wie de lange lijsten met themadagen ziet – dezelfde dag 
kan meervoudig bezet zijn – bekruipt wel het gevoel dat er een varkenscyclus aan het 
ontstaan is. Het is alles bij elkaar zo veel dat het niet meer onderscheidend is. 

Feestdagen
Ook zonder religieuze betrokkenheid blijven de oude religieuze feestdagen bestaan, 
tenminste zolang ze inderdaad als feestdagen gevierd en als vrije dagen genoteerd kun-
nen worden. Hemelvaartsdag is gebleven, Maria Hemelvaart bestaat alleen nog voor 
zeer Rooms gebleven katholieken. Allerheiligen en Allerzielen zijn in veel landen nog 
heel belangrijk, maar in Nederland marginaal geworden. Daartegenover staat dat de 
grote christelijke feestdagen, Kerstmis, Pasen en Pinksteren, in Nederland zelfs twee 
dagen gevierd worden. Van de grote feestdagen heeft alleen Kerstmis ook voor de niet-
gelovigen nog een inhoud die boven het genoegen van twee vrije dagen en lekker eten 
uitgaat. 
 Hoewel het aantal gelovige moslims in Nederland nu het aantal praktiserende 
katholieken en protestanten begint te benaderen is er geen sprake van een algemene 
invoering van nieuwe religieuze feestdagen. Ook joodse of hindoeïstische feestdagen 
zijn niet opgenomen in de voor iedereen geldende kalender van bijzondere dagen. 
Dat is minder een bewijs van discriminatie dan een teken dat de gevestigde christelijke 
feestdagen voor een belangrijk deel geseculariseerd zijn. In ieder geval wordt er geen 
algemene betrokkenheid bij hun oorsprong meer verwacht. De religieuze viering is een 
persoonlijke optie geworden. 
 Er is een Dag van Europa, maar weinig mensen weten dat die op 9 mei valt. De aan- 
dacht ervoor is politiek en kunstmatig. Dat geldt niet voor de grote nationale feestdagen, 
met name Koninginnedag. Begonnen met een ordelijk defilé bij Paleis Soestdijk ter 
viering van de verjaardag van koningin Juliana is het bij uitstek de dag van het volk gewor-
den. Het volk komt nu ook niet meer naar de koning, maar de koning naar het volk.  
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De koning draagt de naam Oranje, het volk draagt oranje om de band te onderstrepen. 
De leden van de koninklijke familie op hun beurt onderstrepen de band weer door zich 
over te geven aan ‘volkse’ dingen. Juist het feit dat niemand uit het volk zelf ooit uit 
vrije wil zou meedoen aan de vele varianten op het koekhappen en zaklopen, die ieder 
jaar weer op het programma staan, onderstreept het de symbolische betekenis ervan. 
Hier wordt met vrolijke ernst een ritueel van gemeenschappelijke nationale identiteit 
opgevoerd. 
 De intensiteit van de viering van Koninginnedag is inmiddels zo toegenomen dat er 
zowel een door de autoriteiten met moeite tegengegane uitbreiding naar een tweede 
dag te zien is (in dit geval de dag en vooral de nacht voor Koninginnedag) als een eerste 
poging om de toeloop naar de hoofdstad als het centrum van de viering van de eenheid 
van de natie te beperken.
 
‘ ’s Levens felheid’
Johan Huizinga opent zijn Herfsttij der middeleeuwen met een prachtige beschouwing 
over het andere levensgevoel van de middeleeuwer. ‘Toen de wereld vijf eeuwen jonger 
was, hadden alle levensgevallen veel scherper uiterlijke vormen dan nu. Tussen leed en 
vreugde, tussen rampen en geluk scheen de afstand groter dan voor ons; al wat men 
beleefde had nog die graad van onmiddellijkheid en absoluutheid, die de vreugde en het 
leed nu nog hebben in de kindergeest.’ De kinderen van nu leven nog altijd naar bijzon-
dere dagen toe, voor de volwassenen zijn de dagen niet meer zo bijzonder. Het verschil 
tussen feestdagen en gewone dagen is veel kleiner geworden. Feesten worden minder 
uitbundig gevierd, al kan men zich in gemoede afvragen of er op dat gebied sinds 
Huizinga als deftige burger bijna een eeuw geleden zijn mooie zinnen schreef niet toch 
een verandering in de cultuur is opgetreden. Ook zonder bijzondere aanleiding is er 
altijd wel aanleiding voor een feestje. De Vasten is verdwenen, maar Carnaval heeft het 
land veroverd. Maar toch, wie de kalender van al die aandachts- en themadagen opslaat, 
ziet vooral aansporingen tot meer inspanning voor de goede doelen in de samenleving. 
De uitspanning is voor een belangrijk deel de verantwoordelijkheid van de individuele 
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burger geworden, die daarvoor meer vrije tijd heeft gekregen dan de middeleeuwer, 
maar ook Huizinga, ooit voor mogelijk had gehouden. Weliswaar hield hij later in zijn 
leven een pleidooi voor de ‘homo ludens’, de spelende mens, maar dat betekende voor 
hem niet dat het alle dagen feest moest zijn. Misschien zou hij wel heel tevreden zijn 
geweest met de orde van de moderne kalender van de ernst.

over de auteur
Prof.dr. P. (Paul) Schnabel, socioloog, is sinds 1998 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Hij is tevens universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en columnist bij nrc Handelsblad en 
Het Financieele Dagblad.
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6
januari

Driekoningen 
Een bijzondere dag op twee bijzondere schilderijen

joep de hart 

Het christelijke feest van Driekoningen (of Epifanie) wordt gevierd op 6 januari, in de 
Nederlandse rooms-katholieke liturgie op de eerste zondag na 1 januari. Wij spreken 
dan wel van Driekoningen (zoals in het kinderliedje ‘Drie koningen, drie koningen geef 
mij een nieuwe hoed…’) maar het evangelie spreekt van ‘wijzen uit het Oosten’ – rijke 
en sterrenkundig geschoolde vuurpriesters uit Perzië waarschijnlijk, heidenen kortom.1 
Alleen Mattheüs besteedt aandacht aan hen, maar hij noemt geen namen, zelfs geen 
aantal en ook geen precieze herkomst – alleen dat ze uit het Oosten kwamen. Bij Lucas, 
de andere evangelist die over de gebeurtenissen in Bethlehem bericht, hoeven we ook 
niet te rade te gaan. Bij hem zijn het geen koningen maar herders die het eerst het kerst-
kind te zien krijgen. 
 Dat er drie Wijzen waren, wordt eigenlijk alleen gebaseerd op de drie geschenken 
die ze meebrachten: goud, wierook en mirre. In het Engels worden ze aangeduid als de 
Magi – de Latijnse vorm van het Griekse magoi, afkomstig uit het Perzisch – waar het 
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betrekking heeft op een selecte sekte van priesters (ons woord ‘magisch’ heeft dezelfde 
wortel). Het zou om Perzen of Parthen kunnen gaan; in de Byzantijnse kunst worden de 
Wijzen over het algemeen afgebeeld in Perzische kledij. 
 Kort voor 320 wordt het feest van Epifanie (ofwel de ‘verschijning’ van de Heer, van 
Christus als de Verlosser) in het Oosten geplaatst op 6 januari. In de Romeinse liturgie 
worden andere accenten gelegd dan in de kerken van het Griekse Oosten. In de loop der 
eeuwen werd de traditie van de Drie Wijzen steeds gedetailleerder uitgewerkt. Tegen de 
derde eeuw werden ze beschouwd als koningen, tegen de zesde eeuw hadden ze namen 
gekregen: Bithisarea, Melichior en Gathaspa. In de veertiende-eeuwse Armeense traditie 
wordt dat vervolgens: Balthasar, koning van Arabië; Melchior, koning van Perzië; en 
Casper, koning van Indië. Relikwieën die aan hen worden toegeschreven, waren al in 
de vierde eeuw opgedoken, ontdekt door Helena, de moeder van keizer Constantijn de 
Grote, tijdens een pelgrimage naar Palestina. Ze werden in de vijfde eeuw overgeplaatst 
van de Hagia Sophia in Constantinopel naar Milaan, en dan, nadat de stad in 1164 was 
veroverd door Frederik Barbarossa, naar Keulen, waar ze nog steeds in de Dom bewaard 
worden, die oorspronkelijk werd gebouwd als hun onderkomen.
 Een schilderij van Pieter Bruegel – ‘de Oude’ wel te verstaan, want de Bruegels vormden 
een getalenteerde familie: Pieter was de vader van Pieter (Pieter Bruegel de Jonge) en Jan 
(Jan Bruegel de Oude). Wat we zien, is de Aanbidding der Wijzen, uit 1564. In Bruegels oeuvre 
vormt het schilderij een vreemde eend in de bijt. Het is opgezet volgens Italiaans compo-
sitiemodel en het eerste werk van hem dat bijna volledig bestaat uit grote, uitgerekte figu-
ren, een zeldzaamheid. De hoofdpersonen vullen het doek bijna volledig, in het centrum: 
Maria met het kind. Er wordt begeerlijk, geamuseerd en verbaasd gestaard, fluisterend van 
gedachten gewisseld, nieuwsgierig samengedromd en devoot gebogen. De twee geknielde 
koningen ogen als schonkige agrariërs die een rekwisietenkist hebben gevonden op 
zolder; de gezichten zijn expressief, op het groteske af – zonder dat het afbreuk doet aan de 
plechtige sfeer.
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Pieter Bruegel de Oude - Aanbidding der wijzen 
olieverf op doek (112 × 84 cm) — 1564 
National Gallery, Londen 

 
Op veel van Bruegels schilderijen 
vind je scènes uit het boerenle-
ven – de reden waarom hij wel 
wordt aangeduid als de ‘Boeren 
Bruegel’ – maar Pieter was geen 
Vlaamse simpelmans, hij was een 
hoog opgeleide man die door 
heel Italië reisde, overal steden en 
landschappen schetsend. Toen hij 
begon te schilderen, zo tegen 1560, 
vond hij zijn opdrachtgevers onder 
de leidende intellectuelen en rijke 
bankiers van Antwerpen. Veel van 
zijn afbeeldingen weerspiegelen de 
kluchten, allegorieën en processies 
die werden georganiseerd door de 

literaire genootschappen waartoe zulke mensen behoorden en die een centrale positie 
innamen in het intellectuele leven en de festiviteiten van de Nederlandse steden. 
 Moeilijk te geloven dat een onderwerp als de Aanbidding satirisch opgevat kan 
worden, toch zou het karikaturale element wel eens een serieus moreel punt kunnen 
bevatten. Terwijl de koningen hun goud, wierrook en mirre aanbieden aan het kind, 
heeft de menigte alleen oog voor de rijke geschenken. De bebrilde stedeling rechts kijkt 
met open mond van begeerte naar het magnifieke wierookvat van de Moorse koning 
Balthasar (en het is inderdaad een schitterend voorbeeld van goudsmeedkunst, een 
gouden schip geconstrueerd rondom een kostbare huls van een nautilusschelp met 
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daarbovenop een kristallen globe). De soldaat naast de schouder van Maria staart met 
opengesperde ogen naar het vat met mirre. En het kind glimlacht, maar deinst terug 
voor het goud dat de oudste koning hem toesteekt. De nadruk op de uniekheid van elke 
figuur, en Bruegels volledige gebrek aan interesse voor het weergeven van geïdealiseerde 
schoonheid (op de vertrouwde, Italiaanse manier) maken duidelijk dat zijn eerste doel 
de weergave van de reikwijdte en intensiteit van individuele reacties op een heilige 
gebeurtenis is. Hij schildert de Aanbidding, zoals die in een Passiespel op het toneel had 
kunnen zijn gebracht: daarin kon iemand heel goed iets in het oor van Jozef fluisteren – 
dat kon zeker niet volgens de richtlijnen van de Contrareformatie. 

Hieronder een andere Aanbidding der koningen. Heiligheid geplaatst in het decor van een 
Vlaams dorpje, te midden van een stevige sneeuwbui. Op dit schilderij lijkt Driekonin-
gen helemaal geen bijzondere dag. De aanbidding speelt zich af in een zijdelings hoekje 
van het dagelijkse leven, links van de stoet, waar de drie Wijzen geknield in de weer zijn 
bij de stal, bijna terloops geschilderd, haast onherkenbaar achter het sneeuwgordijn. 
Dit is qua compositie wel een typische Bruegel, met meer aandacht voor het alledaagse 
reilen en zeilen en de natuur dan voor Bijbelse gebeurtenissen. Enkele jaren na de 
vorige Aanbidding schildert Bruegel virtuoos vlokken die neerdwarrelen op mutsen, hel-
men en mantels; rond wervelen langs daken, muurtjes en ramen; voorbij zweven boven 
bomen, dieren en mensen.
 De Aanbidding der Wijzen in de Sneeuw is een prachtig, maar geen vredig schilderij. De 
stroom figuren lijkt wel een marcherende colonne. In de jaren tussen de twee hier 
weergegeven schilderijen rolt de Reformatie over de Lage Landen, in 1566 plunde-
ren beeldenstormers de kerken. Spanje reageert door het zenden van de hertog van 
Alva met 60.000 soldaten naar de Nederlanden, naar Brussel (waar Bruegel zich had 
gevestigd) om de rebellen in het gareel te drijven. De ‘raad tot bestrijding van onlusten’ 
veroordeelt 8000 opstandelingen ter dood, Willem van Oranje verlaat het land, de gra-
ven Egmont en Hoorne worden gearresteerd. Even voor de tweede Aanbidding schildert 
Bruegel zijn Kindermoord te Bethlehem. Zoals zo vaak vertaalt hij een Bijbelse gebeurtenis 
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in de taal van zijn tijd. In dit schilderij is dat de overweldiging en plundering van een 
Vlaams dorp door Spaanse troepen, en Bruegel vertelt het verhaal als een Francesco 
Goya avant la lettre (‘Als Pieter Bruegel vandaag zou leven, dan zou hij een filmregisseur 
zijn,’ merkte Joris Ivens ooit op). 

Pieter Bruegel de Oude - Aanbidding der koningen in de sneeuw
tempera op paneel — 1567 

Collectie Oskar Reinhart, Winterthur 

 

Nog één keer de Aanbidding der Wijzen, waarmee dit stukje begon. Een van de decreten 
van het Concilie van Trente (1545-1563) was dat religieuze afbeeldingen de mens moeten 
verheffen. Dat wil zeggen: heiligen moeten apart worden gezet van simpele sterve-
lingen qua kleding, houding en gedrag. Heiligen met vieze voeten helden gevaarlijk 
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over naar het protestantse idee van de gelijkheid van alle gelovigen. Maar nu Bruegels 
schilderij: een scene van een kraamvisite, maar in een allesbehalve heilige sfeer. 
Maria’s sluier is scheef gezakt, Jozef is afgeleid, het echtpaar is omringd door grove boe-
rengestalten, ook de Wijzen maken geen verheven indruk. Geen onderwerp dat vaker 
is weergegeven in de kunstgeschiedenis als de Geboorte, de Maagd en het Kind. Pieter 
Bruegel zocht een oplossing voor een oud probleem: hoe kun je als kunstenaar een 
klassiek, onveranderlijk verhaal vertellen in een nieuwe taal, in een nieuwe realiteit? 
En die nieuwe realiteit is de protestantse priesterschap van alle gelovigen – boeren, 
burgers en buitenlui. 

noten
1 Zie de uitleg van de priester/kunsthistoricus Frits van der Meer: F. van der Meer (1995). Feestelijke gedach-

tenis: beschouwingen over het kerkelijk jaar (p. 70-74). Nijmegen: sun. 

over de auteur
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A hug a day keeps the doctor away
peggy schyns

Had u er als kind ook altijd zo’n hekel aan 
als aan het einde van een zondags familie- 
bezoek die rare oom of griezelig besnorde 
tante u een knuffel of kus wilde geven? 
En was het een van de deugden van het 
ouder worden dat u eindelijk van deze 
onaangename verplichting werd bevrijd? 
Dan huivert u vast bij het idee dat in de 
Verenigde Staten sinds 1986 een officiële 
National Hugging Day in het leven is geroe-
pen, waarop wildvreemden u spontaan 
kunnen omhelzen als waren zij uw meest 
intieme vrienden. Rotterdamse knuffel. Foto: Peggy Schyns
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Kevin Zaborney kwam op het idee van een nationale dag, toen hij zich realiseerde dat 
er geen enkele dag was om zoiets menselijks als het geven van een knuffel te kunnen 
observeren (Barrick 2011). Volgens Zaborney schamen Amerikanen zich om hun gevoe-
lens in het openbaar te tonen en zou een landelijke dag hierin verandering kunnen 
brengen (People 1989). Zowel Amerikanen als Engelsen zijn bijvoorbeeld zeer gereser-
veerd in het geven van knuffels in het openbaar.1 In de vs hangt dit deels samen met de 
angst voor schadeclaims wegens ongewenste intimiteiten of kindermisbruik (Field 2010). 
 21 januari is in de Verenigde Staten dus officieel uitgeroepen tot National Hugging Day; 
een datum bewust gekozen tussen Kerst en Valentijnsdag, omdat mensen dan mogelijk 
op hun emotionele dieptepunt zitten. Niet alleen in de Verenigde Staten viert men deze 
dag, ook in andere landen prijkt hij prominent op de kalender. In Duitsland heet het 
Weltknuddeltag, in Zweden Kramens Dag, en in Rusland День объятий (http://www.
nationalhuggingday.com/). Nederland lijkt zich vooralsnog niet in het officiële feest- 
gedruis te mengen.

Een fenomeen dat in verband wordt gebracht met de National Hugging Day, maar er fei-
telijk los van staat, is de Free Hugs Campaign. Deze actievorm werd spontaan in het leven 
geroepen door de Australiër ‘Juan Mann’2, die na een verblijf in Londen naar Sydney 
terugkeerde en daar niemand op de luchthaven trof om hem te verwelkomen. Een paar 
maanden later beschilderde hij een stuk karton met de woorden ‘Free Hugs’ en ging er 
mee op het drukste kruispunt van Sydney staan. Na vijftien minuten stopte een vrouw 
die hem vertelde dat net die morgen haar hond was overleden en dat haar enige dochter 
een jaar geleden bij een auto-ongeluk was omgekomen. Waar ze die dag vooral behoefte 
aan had was een knuffel (http://www.freehugscampaign.org/). Zo begon een eenmans-
actie die wereldwijd navolging kreeg. Het originele filmpje van Mann werd op YouTube 
meer dan zeventig miljoen keer bekeken3, en is in 2007 bekroond als de meest inspire-
rende film. Duizenden soortgelijke filmpjes zijn inmiddels geplaatst van Free Hugs-acties 
over de hele wereld. Het succes van de actie wordt geduid in termen van ervaren anomie 
en vervreemding in de samenleving en een toenemende behoefte aan contact onder 
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mensen (Hoechsmann 2008). Volgens zowel Mann als Zaborney vormt een knuffel een 
veilige manier om aan die behoefte tegemoet te komen. 

Uit verschillende studies blijkt dat knuffelen goed is voor het welbevinden. Grewen et 
al. (2003) rapporteren bijvoorbeeld dat het vasthouden van handen en het geven van 
een twintig seconden durende knuffel tussen partners stressverlagend werkt. Wanneer 
de proefpersonen met een ‘pre-knuffel’-partnerbehandeling een toespraak over een 
recente stressvolle gebeurtenis moesten geven, was hun hartslag- en bloeddrukverho-
ging beduidend minder dan die van personen zonder enige vorm van partnercontact. 

Free Hugs-campagne. Foto: © Bert Beelen | hh
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Een andere studie laat eveneens zien dat frequente knuffels tussen partners samenhan-
gen met een lagere bloeddruk en hogere niveaus van oxytocine – ook wel het knuffel-
hormoon genaamd – bij vrouwen (Light et al. 2005). 
 Niet alleen werken knuffels welzijnsbevorderend tussen partners, ook het fysieke 
contact tussen moeder en baby blijkt van groot belang voor een gezonde ontwikkeling 
van het kind. Baby’s die bijvoorbeeld in de eerste levensmaanden onvoldoende zijn aan-
geraakt, maken op latere leeftijd minder hormonen als oxytocine en vasopressine aan. 
Deze hormonen zijn op hun beurt weer nodig voor het kunnen vertrouwen van mensen 
en het aangaan van sociale en affectieve relaties (Noorderlicht 2005, Wismer Fries et al. 
2005). Zo vertonen kinderen uit weeshuizen, zelfs jaren na adoptie, nog vertragingen in 
cognitie en hersenontwikkeling door een tekort aan menselijk aanraken (Field 2010).4 
Het ontberen van een knuffel blijft dus niet bepaald zonder gevolgen.

Binnenkort is het 21 januari. Wanneer u tot de categorie mensen behoort die gruwelt van 
het geven en ontvangen van knuffels aan wildvreemden, wees dan gewaarschuwd. Wilt u 
het risico niet lopen om jeugdtrauma’s van iets te knuffelgrage oudtantes te herbeleven, 
blijf dan vooral binnen – in ieder geval in de hierboven genoemde landen. Voor de 
groep die maar niet genoeg krijgt van knuffelen: waarom start u niet uw eigen Free Hugs-
campagne op die dag – of welke dag dan ook – en ervaar wat uw actie teweegbrengt. 
Houd dan wel het verstandige advies van Kevin Zaborney in uw achterhoofd: geef alleen 
knuffels aan mensen die dat ook echt zelf willen. Anders gaat het algemeen welbevinden 
mogelijk alsnog omlaag.

noten
1 Vergeleken met Amerikaanse jongeren raken Franse adolescenten elkaar drie keer zo vaak aan in het 

openbaar (Field 1999). Uit een veelgeciteerde studie uit 1966 van Jourard blijkt dat in San Juan, Puerto 
Rico stellen elkaar gemiddeld 100 keer per uur aanraakten, terwijl dat in Londense cafés gemiddeld  
0 keer per uur was (Field 2010).

2 Juan Mann is een zelfgekozen pseudoniem om niet herkend te worden. Volgens Mann gaat het niet om 
hem als persoon, maar waar de actie voor staat en wat het teweegbrengt onder mensen.
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3 Zie http://www.youtube.com/watch?v=vr3x_RRJdd4 voor de officiële video.
4 Het meeste onderzoek naar effecten van fysiek contact of aanraken is verricht onder partners, ouders en 

kinderen, en patiënten. Er is helaas nog weinig bekend over het effect van knuffelen tussen vreemden. 
Er is wel onderzocht dat autistische kinderen en kinderen met adhd vaak een zogenoemde touch aversion 
(aanraakaversie) hebben, maar toch baat kunnen ondervinden van massage (Field 2010).
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Gedichtendag 
Poëzie is populair, maar wie leest het nog?

vic veldheer

Sinds 2000 wordt ieder jaar op de laatste donderdag van januari Gedichtendag gehouden. 
Ik had er nog nooit van gehoord. Bedoeling van die dag is om zowel het schrijven als het 
lezen van gedichten te stimuleren. ‘Stroom’ is het thema van de twaalfde Gedichtendag, 
die ‘Poetry International’ en ‘Stichting Lezen Vlaanderen’ op donderdag 26 januari 2012 
organiseren. De jaarlijkse gedichtendagbundel komt van de hand van dichter, schrijfster 
en performer Joke van Leeuwen.
 Zelf houd ik veel van poëzie, mag graag een gedicht lezen op een verstild moment van 
de dag of wanneer de avond overgaat in de nacht. Toch had ik nog nooit van Gedichtendag 
gehoord. Ik ben lid van de Poëzieclub en koop regelmatig dichtbundels, ook van niet zo 
bekende dichters. Ik weet van het bestaan van Poetry International dat al sinds 1970 ieder 
jaar in Rotterdam wordt gehouden. Ik bezoek wel eens De Nacht van de Poëzie die in 2011 
zijn dertigste editie beleefde, maar van Gedichtendag had ik nog nooit gehoord. Ik ken de 
Dichter des Vaderlands, als instituut in 2000 in het leven geroepen door Gerrit Komrij. 
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Ik heb de laatste keer op Ramsey Nasr gestemd. Ik ken enkele stadsdichters, zoals 
Frank Starik van mijn woonplaats Amsterdam. Er blijken vele stadsdichters te zijn, in 
Nederland en Vlaanderen ruim vijftig. Er is zelfs ieder jaar een Nationale Stadsdichterdag 
waarvoor de gemeente Lelystad in 2011 voor de zevende keer gastheer was. Ook daar had 
ik nog nooit van gehoord. Ik ken Poëzie in Carré, in 1966 door Simon Vinkenoog eenmalig 
georganiseerd en veertig jaar later herhaald en toen door mij bezocht. Dat was een groot 
succes, al was het maar omdat ik daar mijn huidige liefde heb ontmoet. Zelfs de nieuwe 
dichtkunstvorm van rappende dichters die zich in grote belangstelling mag verheugen, 
ken ik. Overigens zijn rappers als mc T-Lex (‘Als het niet rijmt, hoef jij het niet te weten’) 
ook belangrijk voor de populariteit van poëzie. 
 Maar Gedichtendag? Ik had er nog nooit gehoord, totdat ik op een overzicht van jaar-
lijkse themadagen en -weken in Nederland de Nationale Gedichtendag zag prijken. Veel 
van de hier genoemde activiteiten blijken plaats te vinden in het kader van Gedichtendag.
 Wat gebeurt er eigenlijk op zo’n dag? Op en rond deze dag blijken allerlei activiteiten 
georganiseerd te worden die proberen de belangstelling voor poëzie te wekken. Wordt 
daar genoeg aan gedaan? Ik heb daar zo mijn twijfels over. Allereerst zijn er het hele jaar 
door activiteiten gepland, niet alleen op gedichtendag. Ten tweede staat er voor 2012 
nog niet veel op de rol: de teller staat op 16, voor zowel Nederland als Vlaanderen. 
Dat is niet veel. Deze variëren van schrijfles tot leescursus, van performances tot ‘poetry 
and the blues’. Bovendien zijn het activiteiten die bibliotheken en boekwinkels altijd 
al regelmatig organiseren om de belangstelling voor literatuur te wekken.  
 Maar ook de vsb poëzieprijs (€ 25.000) die al sinds 1993 wordt uitgereikt, is tegenwoor-
dig gekoppeld aan Gedichtendag. In 2012 wordt de winnaar op de vooravond van die dag 
in het Huis van de Poezie in Utrecht bekend gemaakt. En de Turing Nationale Gedichten-
prijs (€ 10.000) die sinds drie jaar wordt uitgereikt aan beginnende dichters, is eveneens 
gekoppeld aan Gedichtendag. 
 Laten we ook eens zien of het thema, dat elk jaar wordt gekozen, tot de verbeelding 
spreekt. Zoals gezegd is deze keer voor het thema Stroom gekozen. ‘Stroom is ritme, 
flow, een vloeiende en ongrijpbare beweging van a naar b, dankzij een teveel aan de 
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ene of een tekort aan de andere kant. Stromen kunnen uit woorden bestaan, uit lading, 
gedachten, uit informatie, stoffen of dingen. Stromen verbinden plekken op deze 
wereld en brengen mensen bij elkaar, of juist niet. Stroom is altijd en overal. Daarom 
biedt het thema volop aanknopingspunten voor poëzieprogramma’s, wedstrijden, 
poëzielessen en andere Gedichtendagprojecten op donderdag 26 januari 2012.’ 
(www.gedichtendag.com)
 Tja, zo geformuleerd lijkt mij dat nu niet heel erg inspirerend. Het thema is ook zo 
abstract dat er zowat alles onder valt te scharen. Nu is poëzie niet altijd makkelijk toe-
gankelijk. Poëzie is emotionele beleving, woorden in muziek om met Marjoleine de Vos 
te spreken, maar om uit deze tekst nu direct een aansprekend poëzieprogramma over 
‘Stroom’ af te leiden lijkt me niet gemakkelijk. 
 Heeft Gedichtendag enig effect? Beantwoordt het aan zijn bedoelingen? Daar lijkt het 
niet op. Van uitgeverijen hoor ik dat het aanbod van dichtbundels heel groot is, maar 
dat er nauwelijks bundels worden verkocht. Zo zegt poëzie-uitgever Chrétien Breukers 
(www.decontrabas.com) overspoeld te worden met manuscripten van dichters. De 
meeste zijn volgens hem van onvoldoende kwaliteit om een uitgave te rechtvaardigen. 
Dichters genoeg zo lijkt, maar waar zijn de kopers? Volgens Chrétien Breukers worden 
van de 50 bundels die hij zelf heeft uitgegeven van de helft niet meer dan 150 exempla- 
ren verkocht. Ik heb de statistieken erop nageslagen en hij heeft gelijk: in 2008 was 
sprake van 15% minder verkochte dichtbundels dan in 2007. In 2009 zette deze daling 
door: 6% minder dan in het jaar daarvoor. In de teruglopende verkoop van boeken in het
algemeen zal naar verwachting niet snel een omslag plaatsvinden. Overigens is de ver- 
koop van poëzie sowieso bescheiden in vergelijking met literatuur: dichtbundels maken 
een half tot één procent uit van de omzet van de boekwinkels. En dan wordt een aanzien- 
lijk deel van de verkochte bundels door een paar populaire dichters geschreven, zoals 
Gerrit Kouwenaar, Rutger Kopland, Leo Vroman en de jonge dichteres Tjitske Jansen.
 Dichters genoeg, maar te weinig kopers en dus ook lezers. Er bestaat een opmerkelijk 
verschil tussen het aanbod aan goed bezochte festivals, lezingen, performances en 
andere optredens en de relatief lage omzetcijfers van de boekhandels of uitleencijfers 
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van bibliotheken van dichtbundels. De belangstelling voor poëzie zien we dus niet terug 
in de verkoopcijfers c.q. uitleencijfers van dichtbundels. 
 Wanneer we het kopen en lezen van poëzie toch willen blijven stimuleren en niet 
zozeer het schrijven van gedichten, dan zou Gedichtendag en alle activiteiten die daarmee 
samenhangen zich vooral daar op moeten richten. Ik wil niet zo ver gaan als Chrétien 
Breukers, die voor een schrijf-moratorium van minstens vijf jaar pleit. Maar mensen 
de schoonheid van poëzie laten ervaren, de beleving van het lezen van gedichten laten 
voelen, daarvoor bestaat genoeg belangstelling. Op performances blijken veel mensen 
af te komen. Nu nog het zelf lezen van gedichten stimuleren.

over de auteur
Dr. V. (Vic) Veldheer, bestuurssocioloog, is hoofd van de onderzoeksgroep Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid. 
Hij is lid van het nsv-bestuur.



26

Maandag, de gelukkigste dag van de week voor mannen?
josje den ridder en paul dekker

Een bijzondere dag waarover we eigenlijk heel weinig weten, is de dag waarop een res-
pondent een enquête invult. We zitten achter ons bureau naar databestanden te turen 
om te kijken hoe mensen denken over allerlei politieke en maatschappelijke kwesties. 
We gaan op zoek naar persoons- en achtergrondkenmerken om in kaart te brengen 
waarom mensen daarover van mening verschillen. We houden in de gaten of er geen 
ongewilde ‘methode-effecten’ zijn van de manier waarop we mensen laten ondervragen, 
of dat via de telefoon gebeurt, door mondelinge interviews thuis, schriftelijk of via inter-
net. Maar we laten steevast buiten beschouwing wanneer mensen antwoord geven op 
onze vragen. Alsof we zelf voortdurend dezelfde meningen hebben en onze opvattingen 
niet aan stemmingen onderhevig zijn! 
 Aan die omissie gaan we nu wat doen met gegevens uit ons Continu Onderzoek 
Burgerperspectieven (cob; zie www.scp.nl). Zo’n driekwart van de respondenten van de 
cob-kwartaalenquêtes beantwoordt de vragen via internet. Van hen weten we op welke 
dag ze dat doen (de resterende kwart doet het schriftelijk en dan weten we alleen op 
welke dag het veldwerkbureau de data heeft ingevoerd; deze kwart van de respondenten 
laten we verder buiten beschouwing). 
 We gaan drie vragen beantwoorden. Ten eerste: is er een voorkeur voor een bepaalde 
dag of bepaalde dagen om de enquête in te vullen? Ten tweede: verschillen mensen 
hierin? Hebben mensen met betaald werk bijvoorbeeld een voorkeur voor het week-
einde? En ten derde de belangrijkste vraag: zijn er verschillen in opvattingen afhankelijk 
van de dag? Zijn weekendinvullers misschien vrolijker en optimistischer dan mensen die 
de enquête door de week invullen? We gaan deze vragen beantwoorden met de gegevens 
van 13.424 internetrespondenten van de 16 kwartalen van het cob 2008-2011. 
 Wat de eerste vraag betreft laat figuur 1 zien dat elke doordeweekse dag geschikt is om 
een enquête in te vullen. In de afgelopen vier jaar waren de dinsdag en woensdag het 
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meest populair (op elk van beide dagen vult 17% de vragenlijst in), maar het verschil met 
de andere doordeweekse dagen is klein. In het weekend is er duidelijk minder animo: 
11% op zaterdag en 10% op zondag. 
 Tweede vraag: in hoeverre hebben groepen in de bevolking verschillende favoriete 
enquêtedagen? We hebben weinig kunnen vinden. Anders dan we dachten is het week-
einde in ieder geval niet significant populairder bij werkenden (figuur 1). Studenten heb-
ben wel een opvallend patroon: zij beantwoorden enquêtes massaal op maandag, maar 
op zondag raken ze nauwelijks een toetsenbord aan, in ieder geval niet om enquêtes in 
te vullen. Dat laatste geldt ook (niet in de figuur) voor wie elke zondag naar de kerk gaat: 
5%, tegen 10% van de anderen, waarbij het niet uitmaakt of die maandelijks, minder 
frequent of helemaal niet naar de kerk gaan.

Figuur 1  Dag waarop respondenten de cob-enquête invullen, 2008-2011 (in procenten)

Bron: cob 2008-2011
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Dan de derde en belangrijkste vraag: zijn er verschillen in opvattingen afhankelijk van de 
dag van invullen? Ja, die zijn er, maar veelal gering in omvang en moeilijk te duiden. Een 
ook niet zo groot, maar wel interessant verschil is er in geluk. Dat hebben we weergege-
ven in figuur 2. In de hele bevolking is het geluk het grootst op maandag, vanaf dinsdag 
is dat zo’n drie procentpunten lager met alleen een opleving op zaterdag. Boeiend is het 
verschil tussen mannen en vrouwen, eveneens weergegeven in de figuur. Mannen dalen 
harder op dinsdag en het komt daarna niet meer goed met hen. Op zondag beleven ze 
het dieptepunt van de week. Vrouwen tonen een herstel op de donderdag en vooral op 
zaterdag: dan zijn ze minstens zo gelukkig als op maandag. 

Figuur 2  Aandeel respondenten per dag dat zegt (zeer) gelukkig te zijn, bevolking 18+, 2008-2011 (in procenten)

Bron: cob 2008-2011
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omdat mensen dan vrij hebben en uitzicht op nog een vrije dag. In ander onderzoek is 
het eerder de zondag vanwege de tijd die men dan uitgerust doorbrengt met familie en 
vrienden. Maandag wordt dan vanwege de terugkeer naar het werk als ongelukkigste 
weekdag aangewezen. Gaat men af op het gebruik van negatieve en positieve woorden 
op internet, dan is zondag de gelukkigste dag en woensdag de ongelukkigste.2  
 Wij vinden dus maandag als gelukkigste dag, maar dat komt door de mannen. Vrouwen 
voelen zich op maandag ook prima, maar zijn zoals gezegd op zaterdag minstens zo geluk-
kig en houden dat gevoel op zondag ook nog een beetje vast. Dat laatste is in overeenstem-
ming met de literatuur en de vraag is dan ook waarom mannen op maandag zo positief 
zijn en op zondag zo negatief? Een verklaring zou kunnen zijn dat het hier vooral gaat om 
werkende mannen, die in het weekend gekooid thuis zitten en blij zijn als ze maandag 
weer naar hun werk mogen. Figuur 3 geeft weinig steun aan dit vermoeden. Weliswaar is 
 

Figuur 3  Aandeel gelukkige mannen en vrouwen naar werksituatie, bevolking 18+, 2008-2011 (in procenten)

Bron: cob 2008-2011
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voor mannen met betaald werk maandag de gelukkigste dag, maar de zondag doet voor 
hen niet onder voor de andere dagen. Dat mannen gemiddeld wegzakken op de zondag 
komt door het geringe geluk van niet-werkende mannen. Zowel mannen als vrouwen 
zonder betaald werk (huismannen en -vrouwen, gepensioneerden, werklozen en 
arbeidsongeschikten; studenten laten we buiten beschouwing) zijn op zaterdag het 
gelukkigst. Het is de enige dag van de week waarop ze gelukkiger zijn dan hun werkende 
seksegenoten. Voelen ze zich op zaterdag prettiger omdat de meeste mensen dan niet 
werken, terwijl ze op zondag versomberen omdat de dag erna weer een werkweek begint 
waaraan ze geen deel hebben? Het zou kunnen, maar dat nagaan vergt veel meer onder-
zoek dan hier en met ons materiaal mogelijk is. 
 We moeten trouwens nog iets bedenken bij onze bevinding van maandag als grootste 
geluksdag voor mannen. Mensen kiezen zelf wanneer ze de vragenlijst op internet 
invullen. Het zou daarom zo kunnen zijn dat we vooral een zelfselectie-effect in kaart 
hebben gebracht. Mannen die op zondag gelukkig zijn met hun partner, kinderen en 
vrienden gaan geen vragenlijsten invullen; dat doen vooral de chagrijnen die een smoes 
nodig hebben om zich terug te trekken achter hun pc. Dat zou toch kunnen; dat is geen 
onredelijke hypothese. Misschien is maandag dan niet de gelukkigste dag voor iedereen 
en ook niet slechts voor mannen of zelfs alleen maar voor werkende mannen, maar 
uitsluitend voor cob-respondenten die een leuke zondag hadden. De gezellige huisvader 
op zondag als de good cob op maandag.

noten
1 Zie: Alpaslan Akay en Peter Martinsson (2009). Sundays are blue: aren’t they? (Working Papers in Eco-

nomics 397), Department of Economics, University of Gothenburg, en de daar vermelde literatuur.
2 Rada Mihalcea en Hugo Liu, A corpus-based approach to finding happiness (paper 2006, zie www.cse.

unt.edu/~rada/papers/mihalcea.aaai06ss.pdf). Overigens wijst dit onderzoek eigenlijk ook naar de 
zaterdag als de meest gelukkige dag: op zondag worden de meeste positieve woorden gespendeerd aan 
beschrijvingen van aangename gebeurtenissen op zaterdag.
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over de auteurs
Drs. J. (Josje) den Ridder is politicoloog en werkt bij de onderzoeksgroep Participatie en Bestuur. Daar houdt zij 
zich vooral bezig met het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob), een onderzoek naar opvattingen 
van burgers over politiek en maatschappij. Daarnaast doet ze onderzoek naar partijleden.

Prof. dr. P. (Paul) Dekker is politicoloog en onderzoekt bij het scp en de Universiteit van Tilburg onder andere 
het onbehagen, het hogere, de angst en het vertrouwen.
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Warme-truiendag 
monique turkenburg

Nu de politieke en maatschappelijke aandacht voor milieu en duurzaamheid dreigen 
te verslappen, wil ik hier een pleidooi houden voor ‘warme-’ of ‘dikke-truiendag’. In 
Nederland organiseert het Klimaatverbond sinds 2007 jaarlijks de warme-truiendag. In 
België noemt men deze dag Dikke-truiendag en Canada kent een National Sweaterday. 
Alle trui-dagen worden op of omstreeks 16 februari 1 georganiseerd, de dag dat in 2005 
het Kyoto-protocol in werking trad. De truiendagen beogen mensen bewust te maken 
van de hoge co2-uitstoot en de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. Scholen, 
gemeenten en provincies worden opgeroepen om bij te dragen aan de klimaatcam-
pagne, door op deze dag een dikke trui aan te trekken en de verwarming iets lager te 
zetten. De verwarming één graad lager betekent 7% minder energieverbruik en dus ook 
minder co2-uitstoot. Misschien is een fleece trui voor dit doel net zo geschikt, maar een 
gebreide wollen trui is toch het mooist. 
 Dikke gebreide truien leken mij destijds al een pure noodzaak voor dokter Huxtable, 
hoofdpersoon uit een populaire televisieserie halverwege de jaren tachtig, negentig. Bill 
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Cosby speelde dokter Cliff Huxtable. De woonkamer waarin de Huxtabelletjes vertoefden 
en waar vrijwel alle actie plaatsvond, kwam direct op straat uit. Als er in de serie werd 
aangebeld, ging er een kamerdeur rechts in beeld open en kreeg de kijker een glimp 
van een straatdecor te zien. Weinig duurzaam of energiezuinig uiteraard. Ongetwijfeld 
om zich te wapenen tegen de golven kou die dan de kamer in stroomden, was dokter 
Huxtable steevast in dikke truien gehuld.
 In Amerika is de Cosby-sweater een begrip. Het zijn felgekleurde wollen truien, met 
de meest wilde patchwork motieven. Destijds waren deze creaties heel populair bij het 
publiek en recent vernam ik dat de ontwerper de in Nederland geboren Koos van den 
Akker is. Maar zowel de Cosby-show als de truien behoren inmiddels tot het verleden. 
Aangezien ook wolwinkels uit het straatbeeld zijn verdwenen, dacht ik dat breien een 
uitgestorven fenomeen was. Breien roept herinneringen op aan vroeger. Als kleuter 
achterop de fiets met mijn moeder, naar de wolwinkel in het Kleverpark. Jasje uit en met 
de rolcentimeter opgemeten door de eigenaresse, een vrouw met in mijn herinnering een 
enorme knot op haar hoofd. Een grote tas wol weer mee naar huis, om daar de allermooi-
ste taak toebedeeld te krijgen: ‘de wol ophouden’. Wol werd vaak in een streng geleverd. 
Om te kunnen breien, moest dat echter een bol worden. Iemand moet beide handen door 
de streng steken en de armen gestrekt voor zich uit houden. De ander rolt er vervolgens 
een bolletje van. Wol ophouden vereist alle aandacht en ook enige behendigheid, aange-
zien de ophouder de armen mee moet bewegen met het afnemen van de draad. 
 Voor wie zich er niets bij kan voorstellen, vond ik deze afbeelding van een schilderij 
van Elchanon Verveer uit 1870. In diezelfde herinnering klonk spoedig daarna het gerik-
ketik van breinaalden en u mag daar gerust een gezellig snorrende kachel bij denken. 
Nostalgie? Zeker. Een uitgestorven fenomeen? Niets is minder waar, want breien is hot. 
 
Fysieke wolwinkels zijn er nauwelijks meer, maar via het internet is er een ruime keuze 
aan wolverstrekkers. En: er wordt nog heel wat afgebreid. Overal in het land komen met 
regelmaat groepjes met klinkende namen als Stitch ’n Bitch of Idle Hands bijeen, om geza-
menlijk te breien, patronen uit te wisselen (altijd eerst een proeflapje breien!) en elkaar



34

10 februari

te helpen met het breiwerk. Het zijn niet uitsluitend vrouwen die dit doen. Het Amster-
damse groepje Idle Hands is bijvoorbeeld een initiatief van Steven Akehurst, die ooit door 
te leren breien van zijn rookverslaving afkwam (beide handen zijn immers bezet). Daar 
hield hij dan wel weer een breiverslaving aan over, maar dat lijkt hem minder te deren. 
 Breipret kan klein beginnen, maar ook grootse vormen aannemen. In de categorie 
klein breiplezier valt ongetwijfeld het Julekulers, of kerstballen breien. Het Noors-
Zweedse ontwerpersduo Arne & Carlos veroorzaakt met hun boek Julerkuler een ware 
rage. Deze knitwits gaven in november 2011 een workshop breien in de Jaarbeurs in 
Utrecht. Het boek met traditionele Scandinavische motieven voor vijftig verschillende 

E.L. Verveer (1826-1900)  -  Het ophouden van de wol. Herkomst: Kunsthandel R. Polak, Den Haag.
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kerstballen is inmiddels in het Duits, Engels en Nederlands vertaald. Het mag duidelijk 
zijn dat deze mannen uit landen komen waar de winter koud en lang en het vertier 
schaars is.
 Voor de grootse vormen die de breimanie kan aannemen, zullen we ook het woord-
gebruik moeten aanpassen. Het gaat hier immers om guerilla knitting, yarn bombing, urban 
knitting, landscape knitting of wat op zijn Nederlands wildbreien wordt genoemd. Het zijn 
allemaal vormen van knit graffiti en betreft een vorm van straatkunst waarbij gebreide 
omhulsels speels worden aangebracht op beelden, lantaarnpalen en bomen. 
 

Amsterdam. Foto: © Marco Okhuizen | hh
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Bij landscape knitting worden gebreide voorwerpen 
geplaatst in een bos of een berglandschap. De 
oorsprong van deze gebreide graffiti moet worden 
gezocht in Texas in het jaar 2005. Daarmee wordt 
meteen de lange, koude winterhypothese verworpen, 
maar kan die van het geringe vertier voorlopig nog 
worden gehandhaafd. Volgens de geraadpleegde 
internetbronnen vond de oprichtster haar omgeving 
immers zo saai, dat ze deze wilde opfleuren met brei-
sels. Al gauw vond zij medegraffitiërs, met namen als 
AKrylik, PolyCotN, Knotorius N.I.T. en SonOfaStitch. 
Het initiatief werd spoedig overgenomen door ande-
ren en in allerlei steden toegepast. 
In Nederland riep omstreeks de vorige warme-truien-
dag kinderboekenschrijfster Francine Oomen op om 

toch vooral te gaan wildbreien: versieringen voor in huis of voor de openbare ruimte. 
Sommige scholen deden een poging om de langste das te breien. In Artis mochten kin-
deren hun wilde breikunstwerkjes ophangen. 
 Ik ben er inmiddels van overtuigd dat er in 
ieder van ons een graffitiknitter schuilt. Zelf 
kwam ik op deze wollen bloemencreatie uit. 
 Wellicht is dit voor de beginnende breier of 
breister te ingewikkeld, maar een ‘thermostaat-
dasje’ in eenvoudige tricotsteek is zo gebreid. 
Begin meteen en knoop het nog deze maand 
om uw Honeywell of Agpo. Dat helpt u er dan 
aan herinneren dat op 10 februari de thermos-
taat een paar graden lager moet.
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noot
1  De warme-truiendag vindt niet op een vaste dag in februari plaats. In Nederland is het meestal op de 

tweede of derde vrijdag in de maand. 

bronnen
-  www.warmetruiendag.nl
-  http://en.wikipedia.org/wiki/Koos_Van_Den_Akker#The_Bill_Cosby_Sweaters
-  www.polak-gallery.nl/kunstenaars/verveer-e-l
-  Breimanie is niet te stoppen. Trouw, 30 januari 2010
-  Lekker zagen, lekker breien. Het verlangen naar een ambacht. Intermediair, 7 januari 2010.
-  http://stitchnbitch.startpagina.nl
-  Vergeet urban knitting, brei ballen. De Pers, 15 september 2011
-  www.arne-carlos.com
-  www.wikipedia.com Knitta Please
-  http://knitted_landscape.com 

over de auteur
Dr. M.C.M. (Monique) Turkenburg is onderwijssocioloog en werkzaam bij de onderzoeksgroep Educatie en 
Minderheden van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zij publiceerde recent over de huidige focus op taal 
en rekenen/wiskunde in beleid en onderwijs en veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Lopend 
onderzoek betreft het vakmanschap in het onderwijs en onderwijsbeleidsevaluatie.
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Internationale Vrouwendag
ans merens

Het is dit jaar precies een eeuw geleden dat in Nederland voor het eerst de Internatio-
nale Vrouwendag werd gevierd. Hij is daarmee een van de oudste ‘speciale’ dagen. De 
aanleiding was een staking van textielarbeidsters in New York op 8 maart 1908. Onder 
het motto ‘Brood en rozen’ gingen duizenden vrouwen de straat op om te demonstreren 
voor betere arbeidsomstandigheden en afschaffing van kinderarbeid. Ook pleitten ze 
voor invoering van het vrouwenkiesrecht. Op de Socialistische Internationale in 1910 
stelde de Duitse socialiste Clara Zetkin voor een Internationale Vrouwendag uit te roe-
pen om te demonstreren voor het vrouwenkiesrecht. Zij vond dat haar collega-socialisten 
er te makkelijk van uit gingen dat de strijd van de arbeiders automatisch zou zorgen voor 
verbetering van vrouwenrechten. Zetkins voorstel werd aangenomen, maar de datum 
stond nog niet vast. Op 8 maart 1911 werd in Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en 
de Verenigde Staten voor het eerst Internationale Vrouwendag gevierd. In Nederland 
gebeurde dit voor het eerst op 12 maart 1912. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd deze 
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dag ook in verschillende landen gevierd, maar stond die veel meer in het teken van oor-
log en vrede dan van vrouwenkiesrecht.
 De geschiedenis herhaalde zich toen op 8 maart 1917 textielarbeidsters in Sint-
Petersburg massaal gingen staken en demonstreren tegen de slechte arbeidsomstan-
digheden. Ze protesteerden bovendien tegen de voedseltekorten en verschrikkingen 
door de oorlog. De stakingen en werkdemonstraties van deze vrouwen liepen uit op een 
algemene werkstaking die mede zou leiden tot de Russische Revolutie. Het Internatio-
nale Vrouwensecretariaat stelde daarom in 1921 voor 8 maart als Vrouwendag te vieren. 
Door de ontwikkelingen in Rusland werd het ook gelijk een officiële communistische 
feestdag.
 Die link tussen vrouwenrechten en communisme zorgde ervoor dat er in West-
Europa en de vs in de jaren twintig niet bepaald veel animo meer was om Internationale 
Vrouwendag te vieren. Alleen communistische en sociaaldemocratische vrouwenclubs 
hielden de dag in ere. Tijdens de Koude Oorlog stond vrouwendag in westerse landen al 
helemaal in een kwaad daglicht. 
 Door de opkomst van de tweede feministische golf in de jaren zestig in de vs en 
veel West-Europese landen, met nieuwe eisen als recht op arbeid en inkomen, kwam 
er een nieuw elan en raakte de verbinding met het communisme naar de achtergrond. 
Vrouwendag werd, net als in het begin, weer een algemene dag. Vanaf eind jaren 
zeventig werd vrouwendag door diverse groepen in allerlei landen weer volop gevierd 
met demonstraties, conferenties en andere bijeenkomsten. In 1978 werd Internationale 
Vrouwendag door de Verenigde Naties als officiële dag erkend. In datzelfde jaar werd het 
ook weer in Nederland gevierd. In 1981 werd er zelfs een vrouwenstaking georganiseerd, 
met tal van demonstraties tegen de abortuswet van het toenmalige kabinet van Agt-i.
Tot op de dag van vandaag wordt 8 maart op allerlei plaatsen gevierd. Een blik op de 
programma’s van vrouwendag leert dat er veel activiteiten worden georganiseerd, 
variërend van congressen, lezingen, debatten tot optredens van muziek- of dansgroepen 
en creatieve activiteiten. Ook is het een handige dag om een boek over emancipatie 
te publiceren. Maar de meeste activiteiten vinden plaats in vrouwenorganisaties of 
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vrouwencentra, dus vooral in eigen kring. Er zijn weinig activiteiten voor een algemeen 
publiek. Kortom, er lijkt weinig behoefte om naar buiten te treden en gedemonstreerd 
wordt er allang niet meer. 
 Juridisch gezien is er ook weinig meer om voor te strijden. Sinds 1919 hebben 
vrouwen in Nederland kiesrecht en de handelingsonbekwaamheid van de getrouwde 
vrouw is in 1956 opgeheven. In de jaren zeventig en tachtig zijn er allerlei wetten rond 
gelijke behandeling bij arbeid, beloning en sociale zekerheid tot stand gekomen. In de 
jaren negentig hebben deeltijdwerkers gelijke rechten als voltijdwerkers gekregen en 
er bestaat sinds 2000 een wettelijk recht op deeltijdwerk. Hierin loopt Nederland zelfs 
voorop op andere landen (Portegijs et al. 2008).
 Kijken we naar de sociale positie van vrouwen en mannen, zoals het scp samen 
met het cbs die in kaart brengt in de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor, dan is het beeld 
gemengd. Het opleidingsniveau van vrouwen is in de afgelopen veertig jaar enorm 
gestegen, zelfs zo dat in de bevolking tot 45 jaar vrouwen hoger zijn opgeleid dan 
mannen. Vrouwen zijn massaal de arbeidsmarkt opgegaan en verdienen steeds meer 
hun eigen inkomen. Mannen zijn wel meer gaan zorgen voor hun kinderen en het 
huishouden. Maar hun vrouwen hebben nog steeds de regie over thuis. Veel vrouwen 
werken parttime waardoor ze lang niet altijd economisch zelfstandig zijn – dat maakt 
hen kwetsbaar in geval van een scheiding. Verder zijn er nog steeds weinig vrouwen te 
vinden in topfuncties in het bedrijfsleven (Merens et al. 2011). 
 Veel Nederlanders maken zich hier niet druk over; het ligt toch aan het gebrek aan 
ambities van vrouwen zelf, zo is vaak de gedachte. Illustratief is in dat verband de uit-
komst uit de scp-enquête Culturele Veranderingen: bijna de helft van de Nederlandse 
bevolking vindt vrouwenemancipatie niet meer nodig. Daar staat tegenover dat een 
derde van de bevolking het daar (sterk) mee oneens is en een vijfde heeft geen duidelijke 
mening. Mannen vinden veel vaker dan vrouwen dat emancipatie niet meer nodig is 
(60% tegen 36%). Omgekeerd vindt een aanzienlijke minderheid van vrouwen (43%) 
dat de emancipatie nog niet af is. Een nadere blik op de cijfers (niet in tabel) leert dat 
dit vooral vrouwen van 40-70 jaar zijn die de tweede feministische golf bewust hebben 
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meegemaakt. De oudere vrouwen vinden vaker dat de emancipatie niet meer nodig is 
en jongeren staan er vaker onverschillig tegenover. Mannen van verschillende leeftijden 
denken in dit opzicht hetzelfde.

Instemming met de stelling “Vrouwenemancipatie is niet meer nodig” naar geslacht, 2008 (in procenten)

 vrouwen mannen totaal 

sterk mee eens 36 60 48
noch mee eens/noch mee oneens 21 19 20
sterk mee oneens 43 22 32

Bron: scp (cv’2008) gewogen gegevens

In een eeuw tijd heeft Internationale Vrouwendag in Nederland zich ontwikkeld van een 
actiedag tot een interne debat- en feestdag voor vooral vrouwen van middelbare leeftijd. 
Doorgewinterde actievoersters vinden dat misschien jammer. Dat er weinig meer te 
strijden valt, betekent tegelijk ook dat er in de afgelopen honderd jaar veel is verbeterd 
in de positie van vrouwen. 
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Bijzondere dagen in Japan
pepijn van houwelingen

Wat kunnen we te weten komen over een samenleving uitsluitend en alleen aan de hand 
van haar bijzondere dagen zoals nationale feestdagen? Aardig wat. Laten we een voor 
de meeste Nederlanders relatief vreemde samenleving als voorbeeld nemen: Japan. 
Naast vijftien nationale feestdagen is er in Japan ook een aantal andere landelijk in acht 
genomen bijzondere dagen. Veel dorpen en steden hebben daarnaast hun eigen lokale 
festivals waarvan er erg veel zijn in Japan. Bij de landelijke bijzondere dagen valt onmid-
dellijk op dat de meeste van deze dagen niet – zoals bij ons – een bepaalde historische of 
religieuze gebeurtenis vieren of herdenken, maar in het teken staan van een overgang. 
Veel van deze transities zijn seizoens- of leeftijdsgebonden. Drie februari (setsubun) 
wordt bijvoorbeeld het einde van de winter en daarmee ook het begin van de lente en 
het nieuwe jaar gevierd. Dit laatste wordt opgeluisterd door het gooien van geroosterde 
sojabonen onder het roepen van ‘Duivel eruit, geluk erin!’ Afhankelijk van de plek in Japan 
staan van eind maart tot begin mei de kersenbloesems in bloei. Gedurende deze periode 
liggen er overal in Japan onder bloeiende kersenbloesems zeiltjes met daarop pick-
nickende Japanners die van het uitzicht genieten. Op het journaal wordt dan dagelijks 
in de vorm van een soort weerbericht bijgehouden hoe ver het ‘kersenbloesemfront’ 
(sakurazensen) al van zuid naar noord is opgerukt en waar de komende dagen de kersen-
bloesem in bloei zal staan. Niet alleen de overgang van de winter naar de lente maar ook 
de andere seizoensovergangen worden heel bewust beleefd. Zo sterk zelfs dat Japanners 
buitenlanders vaak serieus vragen of Japan soms het enige land is met vier seizoenen. 
 Ook zijn er twee landelijke feestdagen waarop een leeftijdsovergang wordt gevierd. 
Kinderen die drie, vijf of zeven jaar oud zijn geworden, bezoeken op 15 november – 
shichi-go-san (7-5-3), een shinto feestdag – met hun familie en in kimono gestoken een 
schrijn in de buurt. De tweede maandag van januari is ‘meerderjarigheidsdag’ (seijin 
no hi). Op deze nationale feestdag wordt iedereen die het afgelopen jaar twintig is gewor-
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den in het zonnetje gezet en gefeliciteerd. De laatste transitie naar volwassenheid vindt 
plaatst zodra men is afgestudeerd en een baan heeft gevonden. Dan ben je pas een ‘shakai-
jin’ of ‘maatschappijmens’: iemand die volledig meedraait in de samenleving. Leeftijd en 
ouderdom zijn in het algemeen in Japan overigens eerder een bron van respect. Tijdens 
het Obon festival (midden juli en augustus) worden de overleden voorouders herdacht en 
de derde maandag van september is in Japan een nationale feestdag speciaal voor de 
ouderen genaamd keiroo no hi: dag van respect voor bejaarden. De Japanse tabaksgigant 
Japan Tobacco viert dit feest trouwens door sinds 1965 op deze dag gratis sigaretten uit te 
delen aan bejaarden in verzorgingstehuizen. Dit wordt tegenwoordig niet door iedereen 
gewaardeerd. 
 Wat vertellen deze bijzondere dagen ons over de Japanse samenleving? Wat in ieder 
geval opvalt, is dat seizoens- en leeftijdsgebonden veranderingen en overgangen 
belangrijk worden gevonden. In het Westen is het gebruikelijk de nadruk te leggen op 
bepaalde religieuze (de geboorte van Christus bijvoorbeeld) of historische (Bevrijdings-
dag) ijkpunten. In Japan daarentegen staan traditioneel veel bijzondere dagen in het 
teken van een transitie. Deze bijzondere dagen markeren dus niet zozeer een aantal 
historische mijlpalen met daarin besloten een bepaald soort theologische tijdsbesef 
waarbij de geschiedenis zich vanaf een bepaald beginpunt progressief steeds verder (en 
in de goede richting) ontwikkelt. Ze benadrukken daarentegen juist, op zijn minst impli-
ciet, de tijdelijkheid, het cyclisch karakter en dus ook vergankelijkheid van het bestaan. 
Deze wat melancholische grondstemming is naar mijn ervaring inderdaad vrij typerend 
voor de Japanse samenleving. Het ultieme symbool hiervan is de kersenbloesem die een 
mooie maar ook erg korte bloemperiode heeft en waar de kamikazepiloten dan ook 
vaak mee werden vergeleken. Ook in typisch Japanse esthetische begrippen als wabi-sabi 
en mono no aware en in het werk van bijvoorbeeld de filmregisseur Ozu of de schrijver 
Murakami kunnen Nederlanders deze vorm van Weltschmerz ontwaren. We zien er ook 
iets van terug in de voor Nederlanders merkwaardig gelaten en berustende wijze waarop 
Japanners maart vorig jaar reageerden op de ramp in Fukushima. 
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Zeker in vergelijking met Nederland wordt in Japan veel belang gehecht aan leeftijds- en 
sekseverschillen en de traditionele rolpatronen die hierbij horen. Ouder worden is extra 
belangrijk in een samenleving waar zowel op het werk als op school ‘mentor-leerling’ 
relaties (senpai-koohai ) belangrijk zijn. Van de oudere (senpai) wordt verwacht dat hij 
zorgdraagt voor de ontwikkeling van de jongere (koohai), die in ruil daarvoor respect en 
gehoorzaamheid verschuldigd is. 
 Een paar leeftijdsgebonden bijzondere dagen zijn al genoemd. Wat de sekseverschil-
len betreft is er voor meisjes op 3 maart een poppenfestival (hinamatsuri) terwijl jongens 
op 5 mei (tango no sekku) aan de beurt zijn. Omdat het na de Tweede Wereldoorlog niet 
langer politiek correct was om deze ‘jongensdag’ wel, maar het poppenfestival niet een 
nationale feestdag te laten zijn heeft men 5 mei sinds 1948 omgedoopt tot kodomo no hi: 
kinderdag. 
 Ten slotte zijn er, net zoals in Nederland eigenlijk, veel meer recente bijzondere Japanse 
dagen overgenomen vanuit het buitenland. Sinds het einde van de Tweede Wereldoor-
log heeft de Japanse regering een aantal nieuwe en op Westerse leest geschoeide natio-
nale feestdagen ingevoerd zoals ‘een dag van de grondwet’ (sinds 1948), een nationale 
sportdag (1966), een cultuurdag (1948) en een dag van de arbeid (1948). In navolging van 
andere landen stoppen sommige Japanners op ‘Buy Nothing Day’ tijdelijk met het doen 
van aankopen. Ook de kerstversiering is inmiddels in menige Japanse stad uitbundiger 
dan in Nederland. Op Valentijnsdag geven vrouwen aan geliefden maar ook aan man-
nelijke collega’s en vrienden chocola. Met dank aan de snoepindustrie behoren mannen 
tegenwoordig een maand later, op White Day, wat zoetigheid terug te geven. Het is teke-
nend dat voor deze laatste twee nieuwe bijzondere dagen de Engelse benamingen in het 
Japans worden gebruikt. De invloed van het Engels op de naamgeving van bijzondere 
Japanse dagen en perioden zien we ook duidelijk terug in wat op zijn Japans ‘Goruuden 
Uiku’ of in goed Engels ‘Golden Week’ wordt genoemd. Maar liefst vier van de in totaal 
vijftien nationale feestdagen liggen in deze week die loopt van 29 april (verjaardag van 
keizer Hirohito) tot en met 5 mei. Veel van de anders zo drukke Japanners gaan in die 
week op vakantie.
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over de auteur
Dr. ir. P. (Pepijn) van Houwelingen heeft vier jaar in Japan gewoond en is nu werkzaam op de afdeling Participatie 
en Bestuur, waar hij onderzoek doet naar burgerparticipatie.



47

14
maart

Pi-dag
3,141592653 

Over de onafhankelijkheid van wiskunde en statistiek

ineke stoop

Op 14 maart (3/14 in de vs) is het Pi-dag ter ere van de wiskundige constante π. Deze 
constante heeft een oneindig aantal decimalen; een grove benadering is 3,14. In 2011 
maakte de Amerikaanse senator Roby zich sterk voor de hr 205, The Geometric Simplification 
Act (Squires, 2011). In dit wetsvoorstel werd de waarde van pi op 3 gezet. Hiermee zou het 
leven van Amerikaanse scholieren niet alleen veel makkelijker worden, maar bovendien 
zou de vs zo Frankrijk voor kunnen blijven op internationale wiskundetests.
 Gelukkig bleek al snel dat dit bericht niet waar was. Politici bemoeien zich niet met 
wiskunde, maar helaas wel met andere takken van wetenschap, zoals de evolutieleer of 
de klimaatwetenschappen. En helaas veelvuldig met een tak van wetenschap die nauw 
aan de wiskunde gelieerd is: de statistiek. Geen hoax is het verhaal rond de aanstel-
ling van Robert M. Groves als directeur van de Census, het Amerikaanse bureau voor 
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de statistiek. Na zijn nominatie door president Obama in 2009 volgde een hoorzitting 
in de Senaat, waarin de Republikeinen blijk gaven van hun ernstige zorgen dat Groves 
bij de volkstelling niet simpel zou tellen, maar steekproeven zou trekken. Groves, een 
van ’s werelds grootste experts op het gebied van survey methodologie, had al eerder 
laten zien dat moeilijk bereikbare groepen (daklozen, armen, immigranten) het risico 

lopen in de volkstelling niet 
te worden meegeteld (James 
2009). Met statistische correc-
tiemethoden zou dit kunnen 
worden hersteld, maar de 
Republikeinen waren ernstig 
bezorgd dat de buurten en wij-
ken met veel democratische 
stemmers zo een zwaarder 
gewicht (en meer geld) zouden 
krijgen. Republikeinse sena-
toren hielden zijn benoeming 
nog weken op. Groves werd 
uiteindelijk wel benoemd tot 
directeur van de Census, maar 
pas nadat hij beloofd had dat 
hij de Census 2010 resultaten 
niet op basis van steekproeven 
zou corrigeren (Alberta 2009). 
 

Robert M. Groves
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Dit is een voorbeeld van de manier waarop de politiek zich direct kan bemoeien met 
statistiek en survey methodologie. Een ander recent voorbeeld heeft betrekking op de 
volkstelling in Canada. Deze volkstelling bestond uit een verplichte korte vragenlijst 
voor alle leden van de bevolking en een lange vragenlijst (de long form) die door circa 

twintig procent van de 
bevolking verplicht moest 
worden beantwoord. In 
2010 besloot de Canadese 
regering de long form niet 
meer verplicht te maken. 
Volgens de toenma-
lige directeur van het 
Canadese bureau voor de 
statistiek, Munir Sheikh, 
zouden de resultaten van 
de volkstelling daardoor 
minder accuraat en min-
der betrouwbaar worden. 
In Canadese kranten werd 
ook uitgebreid uitgelegd 
dat een vrijwillige long 
form veel minder geschikt 
zou zijn om te wegen 
voor nonrespons. Munir 
Sheikh nam uiteindelijk 
zijn ontslag, en de long 
form werd niet meer ver-
plicht gesteld (ctv 2010). 
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Nog ernstiger is de situatie in Argentinië. Daar heeft de overheid zich bemoeid met de 
methodologie van het consumentenprijsindexcijfer. Daardoor onderschat de gepubli-
ceerde inflatie de werkelijke inflatie. Internationale organisaties als de imf en de ilo 
hebben hun grote zorg hierover uitgesproken, net als het isi (International Statistical 
Institute 2011). Op statistieken moet je kunnen vertrouwen, en dat kan je niet als de 
overheid de cijfers bijstelt.
 In Europa streeft men na dat statistische bureaus onafhankelijk hun werk kunnen 
doen, zonder dat politici zich met statistische methoden bemoeien, laat staan met 
statistische uitkomsten. Het belang dat men hecht aan onafhankelijke statistiek kwam 
in een stroomversnelling nadat gebleken was dat het Griekse statistische bureau bij 
herhaling incorrecte statistische cijfers had gepubliceerd. In een rapport (European 
Commission 2010) hierover komen twee typen problemen aan de orde. Allereerst 
methodologische problemen en tekortschietende procedures in het Griekse bureau voor 
de statistiek. Daarnaast ook slechte aansturing, slechte samenwerking en onduidelijke 
verantwoordelijkheden, waardoor de kwaliteit van de statistiek kwetsbaar wordt voor 
politieke druk. De European Statistics Code of Practice (CoP) (2011) is ontwikkeld om 
problemen als in Griekenland tegen te gaan en te garanderen dat de kwaliteit van de 
statistiek goed is en statistische bureaus onafhankelijk kunnen opereren. De CoP werd 
geïntroduceerd in 2005. Sinds september 2011 is er een nieuwe versie. Bovenaan de CoP 
staat het belang van professionele onafhankelijkheid. Andere uitgangspunten in de CoP, 
die door alle eu landen wordt gehanteerd, zijn het mandaat voor dataverzamelingen, 
het belang van kwaliteit, statistische vertrouwelijkheid, en onbevooroordeeldheid en 
objectiviteit. Statistieken moeten gebaseerd zijn op deugdelijke methodologie en de 
juiste statistische procedures. 
 Respondenten moeten niet onevenredig worden belast en middelen moeten effectief 
worden ingezet. Statistische output moet relevant zijn, betrouwbaar en accuraat, tijdig 
en punctueel, coherent en onderling vergelijkbaar en toegankelijk en transparant. 
Als iedereen zich aan de Code of Practice houdt, kan er dus bijna niets mis gaan. De 
Code vereist ook dat de middelen die de statistische bureaus ter beschikking hebben 
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voldoende zijn om aan de Europese statistische verplichtingen te voldoen. Dat laatste is 
natuurlijk cruciaal. Er is geen sprake meer van betrouwbare en accurate statistieken als 
de statistische bureaus zo gekort worden dat steekproeven te klein worden, of alleen de 
internetbevolking kan worden geënquêteerd, of kwaliteitscontroles niet meer kunnen 
worden uitgevoerd. 

De European Statistics Code of Practice zegt niets over nationale statistieken. Hoe is het 
gesteld met de onafhankelijkheid van de Nederlandse statistiek? Het onderzoekspro-
gramma van het cbs wordt vastgesteld door de Centrale Commissie voor de Statistiek 
(ccs). Dit is een onafhankelijke commissie die waakt over de onafhankelijkheid, 
onpartijdigheid, relevantie, kwaliteit en continuïteit van het statistische programma. 
Desondanks heeft ook in Nederland de politiek invloed op statistische methoden, al 
wordt hierbij het poldermodel gehanteerd. Overleg tussen het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (cbs) en het ministerie van Econo-
mische Zaken, Landbouw & Innovatie (el&i) 
heeft er onlangs toe geleid dat het cbs enquêtes 
onder ondernemers gaat verminderen en ver-
eenvoudigen. Ook zal het cbs de manier waarop 
ondernemers worden aangeschreven onderne-
mersvriendelijker maken (Rijksoverheid 2011). 
Volgens het Nieuwsbericht onderkent minister 
Verhagen van el&i gelukkig wel het belang van 
betrouwbare statistieken. Over het vereenvou-
digen van pi en het verminderen van het aantal 
decimalen heeft hij zich nog niet uitgelaten.
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30
maart

Honderdste sterfdag Karl May
Met het vurige ros naar Radebeul!

richard van den brink en joep de hart

Op de Frankfurter Buchmesse 
2011 werd er een voorschot op 
genomen (zie foto). Een bus-
onderneming te Radebeul, zijn 
laatste woonoord, adverteert er al 
maanden mee in regionale kran-
ten. En de Humboldt-universiteit 
van Berlijn wijdde er inmiddels 
een seminar aan: het Karl May-
jaar 2012, honderd jaar na het 
verscheiden van de auteur – 
30 maart is de grote dag. 
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Bij de Karl May Gesellschaft gonst het uiteraard van de activiteiten. De vereniging van 
tweeduizend leden uit meer dan twintig landen introduceert zich via een verrassende 
combinatie als ‘een ontmoetingsplaats voor germanisten, juristen, huisvrouwen, koop-
lieden, schrijvers en scholieren’ (http://www.karl-may-gesellschaft.de/index.php). Sinds 
de oprichting in 1969 is steeds haar streven geweest haar naamgever te bevrijden van het 
odium van oppervlakkige veelschrijver, fantast uit Saksen, producent van puberpulp en 
westernkitsch, en hem op te waarderen tot een romancier van nationale betekenis. 
 Met het oog op het naderende Karl May-jaar gaf de gerenommeerde uitgever C.H. Beck 
uit München opdracht voor een nieuwe, inmiddels verschenen, biografie.1 Ook weet de 
Karl May Gesellschaft zich gesteund door tal van lokale initiatieven. Het museum van 
Hohenstein-Ernstthal bijvoorbeeld, pakt uit met een Sonderausstellung: Auf den Spuren 
Winnetous: Aquarelle zu Karl May (humorvoll und heiter betrachtet!). En dat terwijl we nog maar 
net (9/12/2011), als een Big Lebowski in cowboytenue, vergast zijn op een avond Mitn 
Karl off dor Keschlbahn: Weihnachtskegeln mit Karl May en al vooruitblikken naar de Szenische 
Lesung van maart 2012, getiteld Vom Kegeljungen zum Großmystiker: Old Shatterhand, Kara Ben 
Nemsi – und ihr Schöpfer. Het jaar brengt nog heel wat meer activiteiten met de schepper 
van Old Shatterhand en zijn bloedbroeder Winnetou als middelpunt. De Wiener May-
Freunde organiseren in 2012 een maandelijkse lezingencyclus, met als hoogtepunt een 
voordracht van dr. Reinickenhof uit Bamberg: Zum metaphysischen Aspekt der Todesahnungen 
Winnetous. Verder staan op het programma onder meer: Karl May und Lawrence von Arabien: 
Genese zweier Mythen (20/1), Winnetou ist ein Christ: Lieder, so deutsch wie der Wilde Westen (24/2) 
en Karl May im Internet: das Karl-May-Wiki (9/3). 
 Ook in ons land wordt de prairie opgetrokken. Zo organiseert de Karl May Vereniging 
op 12 maart een symposium in de Koninklijke Bibliotheek; er wordt dan ook een nieuwe 
Nederlandse biografie ten doop gehouden.2  
 De getourmenteerde levenswandel van de auteur lijkt niet zo kenmerkend voor 
die van zijn wat burgerlijker ingestelde fans, die graag het pacifistisch-christelijke en 
kosmopolitische karakter van diens oeuvre benadrukken. Carl Friedrich May (1842-
1912) onderhield gedurende de eerste helft van zijn leven een moeizame relatie met de 
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gerechtelijke macht. Een aantal keren kwam hij met justitie in aanvaring vanwege dief-
stallen en oplichterij; hij zat straffen uit in een arbeidshuis en een tuchthuis. Vanaf 1875 
trad hij toe tot de redacties van enkele weekbladen, begon eigen verhalen te publiceren 
en werkte zich in de jaren tachtig op tot een veel gelezen auteur van reisavonturen en 
Amerika-romans. May was een veelschrijver: in het Karl-May-Handbuch is een bibliogra-
fie opgenomen van niet minder dan 23 pagina’s. 

De laatste tien jaar van May’s leven waren weinig gelukkig. Met zijn latere werk ver-
speelde hij de gunst van zijn lezers. Bovendien werden zijn vroegere veroordelingen 
bekend en de publieke opinie keerde zich tegen hem; hij raakte een groot deel van zijn 
verworven vermogen kwijt door de processen die hij voerde. Op 30 maart 1912 stierf hij, 

een verbitterd man, te Radebeul, onder 
de rook van Dresden. Maar zijn roem 
was nog lang niet ten einde. De Karl May 
Gesellschaft noemt in haar informatiebul-
letin een totale oplage van de boeken van 
de vereerde meester van – alleen al tot 
1969 – maar liefst tachtig miljoen exem-
plaren. Ongeveer vijfenvijftig Nederlandse 
uitgeverijen hebben werken van May 
uitgegeven, te beginnen met De oude dood 
(Haarlem: W.H.J. van Nooten, 1890). 
In Duitsland behoorden Albert Einstein, 
Albert Schweitzer en Herman Hesse ooit 
tot de May aficionado’s (Adolf Hitler ove-
rigens ook), maar May sprak niet alleen 
mensen uit eigen taalgebied aan. In de 

Karl May in de outfit van Old Shatterhand
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door Belcampo samengestelde bundel Dát was nog eens lezen! (Amsterdam: Querido 1987) 
zijn veertig Nederlandse auteurs aan het woord over de boeken van hun kinderjaren en 
verhalen onder anderen Rinus Ferdinandusse en A. den Doolaard van hun fascinatie 
voor Winnetou, Old Shatterhand en Kara Ben Nemsi. Vooral Winnetou’s dood, zo blijkt 
steeds weer, staat menigeen in het geheugen gegrift – bij Willem Brakman (*1922), maar 
ook bij bijvoorbeeld Gerrit Achterberg (*1905), die het gedicht ‘Winnetou’ schreef:

 Zoet en verzaligd uur,
 dat ik u las en zat in suizen neer,
 om ons tesaamgetrokken tot een muur.3

Iedereen zijn eigen Karl May. De ontsporingen van een communistische jeugd bijvoor-
beeld kunnen niet beter geïllustreerd worden dan via een befaamde openingszin van Karel 
van het Reve (alias Henk Broekhuis) (*1921): ‘Als kind heb ik jarenlang gedacht dat Karl 
Marx en Karl May een en dezelfde waren.’ De dichter Achterberg leende de boeken bij een 
leeftijdgenootje, de jonge graaf Constant Theodore Emmo. Met andere kinderen speelden 
ze indiaantje, waarbij de graaf onveranderlijk Old Shatterhand was en Gerrit Achterberg 
Winnetou. Ook voormalig minister Ronald Plasterk (*1957) rekent ‘de boeken van Karl May 
die in het Midden-Oosten spelen’ tot de favoriete lectuur van zijn kinderjaren.4 
 De Große Karl-May-Biographie spreekt (naar aanleiding van Mays Mexico roman Der 
Scout, uit 1888) van ‘Die souveräne Fabulierkunst, das heitere Lebensgefühl, die “glän-
zende Erzähllaune”’ van de auteur.5 Maar over de tovenaar van Radebeul werd lange 
tijd besmuikt gepraat in termen van een jeugdzonde. Het was jongenslectuur, die uit 
pure vergeetachtigheid in vaders boekenkast was blijven staan. Soms kwam het hoge 
woord er toch uit. ‘Ik behoor tot de talrijke Nederlanders, die Karl May niet alleen in hun 
jeugd gelezen hebben, maar nog immer lezen. Alleen, ik kom er rond voor uit. Weinig 
volwassenen doen dit. Zij gaan naar een boekhandel en kopen een Old Shatterhand voor 
hun jongste zoon. De bediende pakt het boek met een fijne glimlach in. Hij weet dat het 
kereltje het werk pas in handen krijgt als vader het eerst heeft stukgelezen.’ Woorden van 
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Godfried Bomans (*1913), in zijn opstel Het ruikt hier naar gas: een poging tot begrip van Karl 
May, dat op 24 augustus 1963 in Elseviers Weekblad verscheen.6 Via de Harry Potter-cyclus 
van J.K. Rowling zijn we inmiddels met dit beeld vertrouwd geraakt. 
Geen scrupules daarom, pak uw Henry-buks en haast u met uw greenhorns naar Rade-
beul, naar het Karl May Museum aldaar, waar de enerverende wereld van Winnetou 
en Old Shatterhand, Kara Ben Nemsi en Hadschi Halef Omar, grizzly beren en squaws, 
kleurrijk is verbeeld. Vanaf Dresden-Neustadt te bereiken met een vurig ros, de S-Bahn, 
wel tweemaal per uur. Uch!

noten
1 H. Schmiedt (2011). Karl May oder die Macht der Phantasie: eine Biographie. München: C.H. Beck Verlag. 
2 Het programma rond het honderdste sterfjaar van Karl May werd gepresenteerd op de Karl May dag, die 

op 29 oktober 2011 in Amersfoort plaatsvond.
3 Zie Brakmans roman Ante Diluvium (Amsterdam: Querido 1998). Achterbergs gedicht staat in de bundel 

Hoonte (Amsterdam: Querido 1949).
4 http://vorige.nrc.nl/kunst/article1873015.ece/Oogmaskers_en_geheimen_op_Kinderboekenbal
5 H. Wohlgschaft (1994). Große Karl-May-Biographie: Leben und Werk. Paderborn: Igel-Verlag Wiss. (Reihe 

Literatur- und Medienwissenschaft 27).
6 Opgenomen in: Van de hak op de tak. Amsterdam/Brussel: Elsevier 1965.
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Een bijzonder moment? 
De slag om de agenda

andries van den broek

Lijn of cirkel, zon of maan?
De toekomst ligt voor ons, het verleden achter ons. We kijken vooruit naar wat nog 
komen gaat, en om naar wat achter ons ligt. Dat lijkt de ‘natuurlijkste’ zaak van de 
wereld. Maar dat is het allerminst. Er zijn andere manieren om naar de tijd ‘te kijken’. In 
een eveneens lineair perspectief op wat voor en achter ons ligt, stelt men zich de zaken 
precies omgekeerd voor. Er zijn culturen waarin men het verleden voor en de toekomst 
achter zich ziet: het verleden kan men immers voor zich zien, terwijl wat de toekomst 
nog in petto heeft nog onbekend is. 
 In weer een andere kijk op de zaken is de tijd niet lineair maar cyclisch: de tijd ver-
strijkt niet, maar komt telkens terug. Hoewel in de planmatige kant van het moderne 
leven de lineaire conceptie van tijd de boventoon voert, resteren er ook nog elementen 
van een cyclische kijk op de tijd. Zo hebben sommige dagen van de week, in weerwil 
van de 24/7 retoriek, hun eigen karakter. De zondag is toch echt een andere dag dan de 
woensdag. Pogingen dit zevendaagse ritme te doorbreken, tijdens de Franse Revolutie 
bijvoorbeeld door een tiendaags ritme, hebben geen stand gehouden. Daarin werd 
trouwens de cyclische tijd niet doorbroken, maar werd ‘slechts’ gepoogd de ene door 
een andere cyclus te vervangen. Een symbolische strijd met de christelijke referentie in 
de zevendaagse week die niet werd gewonnen. 
 De lineaire en de cyclische blik op de tijd lopen in het dagelijks leven door elkaar. 
Wat is geweest, komt nooit meer terug. Projecten hebben een begin- en een eindpunt. 
Dagen, maanden en jaren rijgen zich aaneen. Maar tegelijk keren die dagen en maanden 
steeds terug. Sommige kalenders, zoals ‘onze’ Gregoriaanse, volgen de seizoenen (c.q. 
de stand van de zon) en kennen daarmee op een haar na (de schrikkeldag) de regelmaat 
van een jaar. Andere kalenders volgen de maan, soms met een aanpassing (de schrikkel- 
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maand, de Joodse Adar 2), om niet met de jaarcyclus uit de pas te lopen. Andere kalen-
ders volgen de maan echter zonder zo’n aanpassing, waardoor bijvoorbeeld de islamiti-
sche feestdagen, die in de eigen kalender wel een vaste plek hebben, in de Gregoriaanse 
kalender telkens op een andere datum vallen, zoals het Suikerfeest. Bij de bepaling van 
de datum van christelijke feestdagen lopen zon- en maankalenders door elkaar heen. 
Kerst kent een vaste datum vanwege de zon: eerste kerstdag valt sinds ‘de’ (sic!) vierde 
eeuw op de dag dat men rondom de Middellandse Zee de zonnegod vereerde, enige 
dagen overigens na de kortste dag van het jaar. Pasen en daaraan gerelateerde feesten 
als Pinksteren en Hemelvaart – maar ook carnaval – daarentegen vallen telkens op een 
andere datum. Zij zijn verbonden met de stand van de maan in relatie tot het seizoen. 
Voor wie het even vergeten was: Eerste Paasdag valt op de eerste zondag na de eerste 
volle maan in de lente. 
 Rond Pasen is er, ook onder buitenkerkelijken, steevast de nodige belangstelling voor 
de Mattheuspassion, met een jaarlijkse oplevende belangstelling voor ‘the best of ’ rond 
de Top2000 als tegenhanger in de popmuziek. De timing van de eerste periodieke jaar-
lijkse muzikale belangstelling hangt dus af van de maan, die van de tweede van de zon.
Soms is het domweg praktischer om geen vaste datum te hanteren. Zo kent Prinsjesdag, 
de officiële opening van het politieke seizoen, geen vaste datum, maar een vaste dag in 
de week, sinds de grondwet van 1887 de derde dinsdag van September. Zodoende was 
dat nooit op zondag. Eerder viel Prinsjesdag, een naam die overigens pas sinds de jaren 
dertig van de vorige eeuw in zwang is, op maandag, maar dat werd gewijzigd opdat 
Kamerleden die van ver moesten komen niet op zondag hoefden te reizen.

Een bijzonder moment voor cultuur
Het mooie van de cyclische kijk op de tijd is dat dingen niet zozeer voorbijgaan maar 
telkens terugkomen. Dat geldt voor verjaardagen, voor naam- of heiligendagen (in de 
katholieke wereld lang belangrijker dan verjaardagen), voor seizoensfeesten (zoals het 
Oktoberfest in Beieren) en voor religieuze feestdagen (welke telling men ook hanteren 
moge). Er zijn overal tal van historisch en politiek gekleurde bijzondere dagen. 
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Daarnaast zijn er dagen waarop men speciale aandacht voor een product wil genereren, 
als het even kan met een beroep op ‘traditie’. Daarbij betracht men niet zelden de 
nodige lenigheid van geest: de Hollandse nieuwe op vlaggetjesdag is vooral Noors, 
terwijl vlaggetjesdag zelf van oudsher het testen of het uitvaren en niet het binnenlopen 
van de haringschepen markeerde. De huidige ‘traditie’ is ongeveer een halve eeuw oud. 
Een vergelijkbare, maar in elk geval voor Nederland nieuwere, traditie is dat op de derde 
donderdag in november de Beaujolais Primeur (in het land van herkomst bekend als 
Beaujolais Nouveau) geschonken mag worden. 
 Het fraaie van zulke terugkerende dagen is dat daar met een beetje geluk (en veel 
marketing) een ‘moment’ van te maken is. Er is geen speciale reden om precies op 
vlaggetjesdag een Hollandse nieuwe te eten of om exact op de derde donderdag van 
november een glas nieuwe uit de Beaujolais te heffen. Maar marketeers in de respectieve 
branches houden die suggestie graag in leven. De wereld is immers al vol indrukken en 
impulsen. De hoofden en agenda’s van mensen zijn vol, ook in de vrije tijd. De slag om 
de consument is dan ook vooral een slag om de aandacht. En dan is een dag waarop (of 
een week of jaar waarin) een product extra in het zonnetje staat mooi meegenomen. 
 Dat heeft men ook in de culturele sector ontdekt. Zelfs een goed product verkoopt 
niet vanzelf. Elke ‘sense of urgency’ is welkom. In de podiumkunsten heeft men nog het 
voordeel dat een voorstelling meestal maar kort, vaak zelfs maar één avond, op dezelfde 
locatie te zien is. Wie nu juist precies in die ene voorstelling geïnteresseerd is, heeft op 
die avond dus een zeker ‘nu of nooit’-gevoel. Daar staat dan weer tegenover dat het voor 
artiesten of gezelschappen zonder naam-en-faam elke avond maar weer afwachten is of 
er op de nieuwe locatie wel belangstelling voor het gebodene gaat zijn. 
 Bij musea en monumenten is het andersom: ze zijn niet afhankelijk van de bereid-
heid om een eenmalig optreden op locatie te bezoeken, maar missen tevens de ‘sense of 
urgency’ van de eenmalige kans. Bij een nabijgelegen museum of monument kan men, 
bij wijze van spreken, maar ook letterlijk, elke dag terecht. Dus waarom vandaag gaan 
als het morgen of volgende week ook kan? Een bijzondere tentoonstelling heeft dan al 
wat meer de urgentie van ‘nu of nooit’. Een geboorte- of sterftejaar van een icoon vormt 
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een mooi aangrijpingspunt in de strijd om de aandacht, zoals het Rembrandt-jaar in 
2006 (400 jaar na diens geboorte) en het Van Gogh-jaar in 1990 (100 jaar na diens dood). 
Ook bij componisten is dat geprobeerd. Zo waren er in de voorbije decennia zelfs al 
twee Mozartjaren: 1991 omdat het 200 jaar geleden was dat hij stierf en 2006 omdat het 
250 jaar geleden was dat hij werd geboren. In 2010 waren er pogingen extra aandacht te 
genereren voor Chopin, geboortig uit 1810. 
 Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende evenementen waarmee culturele sectoren 
belangstelling hopen te genereren. Bekend is de Boekenweek (sinds 1932). Minder 
bekend zijn de Week van de Klassieke Muziek en de Dag van de Wereldmuziek. De 
filmsector kent enkele festivals, zoals idfa, die veel aandacht krijgen. De sector van de 
liefhebbers kent sinds kort de Week van de Amateurkunst. De Open Monumentendag (al 
geruime tijd een weekend) kende in 2011 de 25ste editie, de museumbranche kent het 
jaarlijkse Museumweekend, terwijl daarnaast steeds meer steden vertrouwd raken met 
de Museumnacht (elk op een eigen dag). Sinds de jaren tachtig zijn steden soms plots 
een jaar ‘culturele hoofdstad’ van Europa (Amsterdam was dat in 1987, Rotterdam in 
2001, in 2018 is er weer een Nederlandse stad aan de beurt). 
 Het fenomeen van de (kunstmatige) eenmaligheid in een poging om periodiek even 
extra in de aandacht te staan heeft dus ook in de culturele sector ingang gevonden. Het 
is een antwoord op het gedrang om een plekje in de agenda van de consument, maar 
ongewild natuurlijk ook juist weer een aanjager van de drukte in die agenda. 
 Een eigen dag, weekend, week of jaar geeft een (tijdelijk) een voordeel, dat overigens 
maar betrekkelijk is, omdat anderen binnen (en buiten) de culturele sector hetzelfde 
middel hanteren. Anderzijds: wie er niet aan meedoet, verspeelt daarmee z’n kans op 
een tijdelijk bijzonder plekje op die agenda. Daarom heeft menig sector z’n eigen oh zo 
bijzondere moment, dat daarom tegelijk toch ook weer iets minder bijzonder is. 
 
over de auteur 
Dr. A. (Andries) van den Broek werkt bij de onderzoeksgroep Tijd, Media en Cultuur en houdt zich bezig met de 
onderwerpen (vrije) tijd en cultuur. Momenteel bereidt hij een studie voor naar de kunstzinnige interesse 
van de Nederlandse bevolking, werktitel: Kunstminnend Nederland?, die later dit jaar verschijnt.
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Rokjesdag
Graadmeter voor duurzaamheid?

rob bijl

‘De natuur doet zich weer heftig gelden.’ Dit zou een uitspraak zijn geweest van de 
eigenaar van een Amsterdams koffiehuis als hij een mooie vrouw zag. Ook de term ‘rok-
jesdag’ zou van hem afkomstig zijn. De schrijver Martin Bril, die het etablissement regel-
matig bezocht, heeft er door de beschrijvingen in zijn columns voor gezorgd dat de term 
is ingeburgerd. In april 1996 gaf hij de volgende fraaie omschrijving van deze bijzondere 
voorjaarsdag: ‘De zon scheen, de hemel was stralend blauw en de belofte van een spoe-
dige rokjesdag, die ene wondere dag in het jaar dat als bij toverslag alle meisjes in korte 
rokken lopen, hing eindelijk in de lucht.’ Je voelt direct de frisse ochtendbries, je ziet de 
dauw op de bladeren, en de ontluikende krokussen. En als man krijg je een lichte steek 
van jaloezie dat jij ook niet met blote knieën buiten loopt. Daarover straks meer. 
 Anders dan bij Kerstmis, Pasen, Internationale Vrouwendag en vele andere feest- en 
gedenkdagen is van rokjesdag slechts bij benadering te voorspellen op welke dag in het 
jaar hij zal vallen. Door de jaren heen is het meestal begin of half april geweest, maar er 
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zijn ook meldingen van eind maart. Deze wisseling 
van de seizoenen en het gelijktijdige gevoel van 
vrouwen om, zonder onderling overleg, plotseling 
het voorjaar te willen verwelkomen, tot uitdrukking 
komend in rokjesdag, zou een prachtige graadmeter 
kunnen zijn hoe het klimaat zich in Nederland ont-
wikkelt. En daarmee bijdragen aan een beter inzicht 
in de ontwikkeling van Nederland als een duurzame 
samenleving. Ik zal het uitleggen. 
In 2011 is voor de tweede keer de Monitor Duurzaam 
Nederland (mdn) uitgebracht, door een samen-
werkingsverband van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, het Sociaal en Cultureel Planbureau, 
het Centraal Planbureau en het Planbureau voor 
de Leefomgeving. Duurzame ontwikkeling is, in 
navolging van de beroemde Commissie-Brundt-
land uit 1987, omschreven als een ontwikkeling die 

voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder dat daarmee de behoeften van 
toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar worden 
gebracht. Kort samengevat gaat het bij duurzaamheid om ‘people, planet, profit’. 
 Aan de hand van enige tientallen indicatoren schetst de mdn hoe Nederland er voor 
staat wat betreft duurzame ontwikkeling, en met welke problemen en onzekerheden 
we te kampen hebben. Duurzaamheid is méér dan alleen de bescherming van zeldzame 
planten en dieren. Het gaat in essentie om de vooruitgang van de samenleving en om 
het vasthouden van de kwaliteit van leven van mensen. De mdn geeft een schat aan 
informatie over klimaat en energie, over lokale milieukwaliteit, en over biodiversiteit. 
Daarnaast wordt ook uitgebreid ingegaan op de materiële welvaart, het welzijn en het 
welbevinden van de Nederlanders. Feiten en gevoelens van de burgers over onder meer 
hun gezondheid, hun woonomgeving, de mate van sociale participatie en het vertrou-
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wen dat burgers hebben in elkaar en in maatschappelijke en politieke instellingen. Dat 
laatste is van groot belang. In een samenleving waar mensen elkaar of de overheid niet 
vertrouwen, of erger nog, elkaar bevechten, lijkt duurzame ontwikkeling een onmoge-
lijke opgave. 
 Een monitor valt of staat met voldoende betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige 
gegevens over een langere periode. Bij een ambitieus project als de mdn is dat ook het 
geval. Over sommige thema’s zijn veel, zelfs internationale gegevens beschikbaar. Bij 
andere thema’s zijn data schaars of is er nog geen breed gedragen overeenstemming 
over de beste meetwijze of over relevante indicatoren. Dat geldt zeker voor de sociale 
aspecten van duurzaamheid. Hieronder worden thema’s gevat die betrekking hebben 
op het individu (o.a. gezondheid, onderwijs, vrije tijd, bestaanszekerheid) en thema’s 
die omgevingsfactoren betreffen (o.a. veiligheid, sociale participatie en vertrouwen).  
De zoektocht naar goede indicatoren is niet ten einde. 
 In de mdn 2011 zijn percepties van burgers over de kwaliteit van het leven een belang-
rijk onderdeel. Gevoelens van onveiligheid, gevoelens van discriminatie, tevredenheid 
met de vrije tijd, tevredenheid met de groene ruimte, het zijn allemaal indicatoren 
die aangeven hoe wij Nederlanders ons leven waarderen. Wat nog ontbreekt, is een 
indicator voor sociale beleving van klimaatverandering. Klimaatverandering kennen 
we natuurlijk van de discussies over de stijging van de temperatuur op aarde en over 
hoe hoog onze dijken moeten zijn. De harde getallen dus. Te overwegen valt om 
in een volgende editie van de monitor rokjesdag op te nemen als indicator. De dag 
verbindt immers objectief vaststelbare klimatologische schommelingen (in tempera-
tuur, windsterkte en neerslag) met subjectief ervaren percepties van levenskwaliteit 
(gevoelstemperatuur, gevoelens van naderende verbetering, gevoelens van levenslust 
en saamhorigheid). Het is een zeer specifiek instrument, want jaarlijks op de dag nauw-
keurig vast te stellen, maar wel met een grote gevoeligheid. Zelden of nooit vindt het 
verschijnsel op dezelfde dag plaats. En de dag is daarmee bij uitstek geschikt om zelfs 
geringe fluctuaties in kaart te brengen. Ook voor toekomstige generaties zal er altijd een 
rokjesdag zijn, de indicator is toekomstbestendig. 
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Blijft over de vraag wie tot taak krijgt jaarlijks over rokjesdag te rapporteren. Martin 
Bril was de ultieme waarnemer van dit fenomeen. Het zal niet gemakkelijk zijn iemand 
(weer een man?) te vinden die dit verschijnsel met dezelfde feilloze precisie aanvoelt. 
Het lijkt me niet iets voor het cbs, daarvoor is rokjesdag als gegeven niet ‘hard’ genoeg. 
Misschien iets voor het scp? In de missie van het instituut staat immers dat het zich richt 
op het welbevinden van de burgers. Laat het scp dan ook een alternatief voor mannen 
ontwikkelen. Want ook bij hen doet de natuur zich jaarlijks heftig gelden. Kortebroeken- 
dag wordt wel genoemd als masculiene variant voor rokjesdag. De korte broek is niet 
meer weg te denken uit het voorjaarsstraatbeeld. Ik wil wel deelnemen aan een scp-
pilotstudie. In korte broek. 

literatuur
cbs, cpb, pbl, scp (2011). Monitor Duurzaam Nederland 2011. Den Haag/Heerlen/Bilthoven.

over de auteur
Dr. R.V. (Rob) Bijl, socioloog, is adjunct-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij had de eind-
redactie (samen met Jeroen Boelhouwer, Mariëlle Cloïn en Evert Pommer) van de scp-publicatie De sociale 
staat van Nederland 2011. Hij publiceert onder meer op het terrein van de integratie van minderheden en 
evaluatie van beleid.



66

1
april

Hutspot, vuurwerk en het 1 april-spel
anita boele

In mei 2010 vroeg het radioprogramma ovt (vpro) luisteraars naar suggesties voor een 
alternatieve nationale feestdag.1 Als winnaar kwam 26 juli uit de bus, de dag waarop in 
1581 de verenigde Nederlanden met het Plakkaat van Verlatinghe hadden verklaard dat 
‘den Coninck van Spaegnien vervallen (was) vande Ouerheyt ende Heerschappije van 
dese voors. Nederlanden’. Goede tweede werd 15 mei. In 1648 hadden afgevaardigden uit 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Spanje op deze datum in het stadhuis 
van Münster definitief de vrede getekend. Beide data zijn dus gerelateerd aan de Neder-
landse Opstand en het ontstaan dan wel de internationale erkenning van de Republiek 
als onafhankelijke mogendheid. 
 Tegengeluiden waren er echter ook. Een aantal Limburgers merkten op dat zij zich 
in zo’n vroege datum absoluut niet konden vinden – hun provincie zou pas sinds 1866 
officieel en volwaardig deel uitmaken van Nederland. Iemand uit Brabant verwees 
eveneens naar de minderwaardige positie die zijn provincie als generaliteitsland ten 
tijde van de Republiek had ingenomen. Volgens hem hadden de meeste Brabanders dan 
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ook absoluut geen goede herinneringen aan de 150 jaar lange periode van ‘bezetting en 
onderdrukking’ die in mei 1648 was aangebroken. In andere reacties werd een nationale 
feestdag verbonden aan de Opstand gekarakteriseerd als de zoveelste ‘hollandse dag’, 
bedacht door de ‘protestante (sic) elite boven de grote rivieren’.
 Tot de Tweede Wereldoorlog vormde de Opstand tegen Spanje een van de belangrijk-
ste historische gebeurtenissen in het Nederlandse collectieve geheugen. In discussies 
en polemieken fungeerde zij als een soort van moreel ijkpunt, vergelijkbaar met de rol 
die ‘de oorlog’ vanaf de jaren zestig in het publieke debat zou gaan spelen.2 Een jaarlijks 
terugkerende nationale feestdag heeft zij echter nooit geleverd. Dit in tegenstelling tot 
vele andere landen waar de onafhankelijkheidsstrijd of de stichting van de staat tijdens 
landelijke feestdagen wordt gevierd. 
 Dit betekent niet dat episodes uit de Tachtigjarige Oorlog nooit aanleiding vormden 
voor herinneringsfeesten. In 1648 bijvoorbeeld riep de Staten Generaal een nationale 
dankdag uit. In de hele Republiek vonden kerkdiensten plaats waarin God werd gedankt 
voor de gesloten vrede. In een stad als Amsterdam werd drie dagen feest gevierd, inclu-
sief toneelopvoeringen en een kermis. Van een structurele herdenkingsdag was echter 
geen sprake. Anders was dat op lokaal niveau. Vanaf de laatste decennia van de zestiende 
eeuw herdachten inwoners van plaatsen als Leiden en Alkmaar de dappere strijd die 
hun stad geleverd had tegen de Spaanse belegeraar. Zo besloot het Leidse stadsbestuur 
al vrij kort na het ontzet van 3 oktober 1574 dat de bevrijding jaarlijks collectief gevierd 
moest worden. Sindsdien vonden op deze datum naast de officiële dankdiensten en 
herdenkingspreken in de stad allerlei festiviteiten plaats, zoals een vrijmarkt, openbare 
toneelvoorstellingen en een optocht van de schutterij, terwijl in familiekring hutspot 
werd gegeten. Alkmaar, waar op 8 oktober 1573 de victorie was begonnen, had eveneens 
zijn jaarlijkse feest met een herinnerings- en dankdienst en ’s avonds een spectaculair 
vuurwerk.
 Geheel zonder problemen of vanzelfsprekend waren dergelijke collectieve vierin-
gen overigens niet. Hoewel de gereformeerde leer tot de geprivilegieerde religie was 
verklaard, vormden katholieken nog een aanzienlijk deel van de stedelijke bevolking. 
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En zij konden zich niet altijd vinden in de manier waarop de opstand tegen de Spaanse 
katholieke koning Philips ii door het protestantse smaldeel werd herdacht. Bovendien 
hadden verschillende steden te maken met een grote toestroom van immigranten uit de 
Zuidelijke Nederlanden die geen directe herinneringen hadden aan het beleg en daarop-
volgende ontzet. Interessant is te zien hoe het Leidse stadsbestuur op deze verdeeldheid 
inspeelde door juist gemeenschappelijke, godsdienst- en afkomstoverstijgende ervarin-
gen te benadrukken.3 

Otto van Veen (1557-1629) 
De Leidse bevolking doet 
zich na het ontzet van de 
stad te goed aan haring en 
wittebrood. 

 

Overigens konden deze inspanningen alternatieve vieringen uiteindelijk niet voor- 
komen. Zo organiseerden de Leidse Remonstranten in 1630 een eigen dankdienst. 
In pamfletten karakteriseerden zij de Opstand als een strijd voor religieuze tolerantie 
en godsdienstvrijheid, een erfenis die het stadsbestuur volgens hen ernstig had ver-
kwanseld.4
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Vieringen van episodes uit de Opstand vonden in de zeventiende en achttiende eeuw dus 
vooral op lokaal niveau plaats. Dit gold ook voor de negentiende eeuw toen plaatselijke 
verenigingen de enigszins ingedutte vieringen weer nieuw leven inbliezen. Gegoede 
burgers richtten stichtingen op die festiviteiten voor heel de bevolking organiseerden. 
Hier zat, zoals voor meerdere negentiende-eeuwse burgerinitiatieven gold, ook een 
beschavingsmissie achter. Door samen de heldendaden uit het verleden te vieren kon 
het volk verantwoord leren feesten, dat is: vreedzaam en zonder drank.5 
 Ook staatkundige ontwikkelingen hadden de Opstand weer in de belangstelling doen 
terugkeren. Na de Bataafse Revolutie waren de Verenigde Provincies officieel omge-
vormd tot een eenheidsstaat. Bij deze eenheidsstaat moest ook een nationale geschiede-
nis komen die kon fungeren als samenbindende factor tussen de verschillende groepen 
in de negentiende-eeuwse samenleving. Een heroriëntering op de Nederlandse Opstand 
was daar onlosmakelijk mee verbonden, maar opnieuw niet onproblematisch. Voor 
het zich emanciperende katholieke volksdeel bleek de revolutie tegen de katholieke 
Philips nog steeds een lastige identificatiebron te zijn. De eeuwherdenking van de geu-
zenintocht in Den Briel op 1 april 1872 riep bijvoorbeeld heftige reacties op. Hetzelfde 
gold voor driehonderdjarige herdenking van de Slag bij Heiligerlee in 1868 (23 mei).
Ter gelegenheid van deze herdenking werd een monument opgericht waarvoor een 
grote inzamelingsactie was gehouden. Katholieke voormannen als Alberdingk Thijm 
protesteerden fel tegen deze actie: hoe kon van katholieken verwacht worden dat zij een 
feest meevierden dat zo duidelijk verbonden was met een periode van achterstelling en 
onderdrukking?6 
 Niet de Opstand maar de Oranjes zouden uiteindelijk het verbindende element worden 
tussen protestanten, katholieken, liberalen en socialisten, zij het dat iedere bevolkings-
groep zich met een eigen verhaal aan de monarchie verbond. Sinds 1885 werd op  
31 augustus, de verjaardag van Wilhelmina, jaarlijks Prinsessedag gevierd. Na het overlij-
den van koning Willem iii in 1890 werd dit Koninginnedag: vanaf dat jaar was de tienjarige 
Wilhelmina officieel Koningin der Nederlanden, hoewel haar moeder Emma nog tot 1898 
regentes zou zijn. In 1949 zou koningin Juliana Koninginnedag naar 30 april verplaatsen.
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Tijdens de ‘eeuw van het nationalisme’ lagen episodes uit de Opstand samen met data 
als 26 juli of 23 mei blijkbaar te gevoelig om uit te groeien tot nationale feestdagen.7 En 
nog steeds roepen ze onder historisch geïnteresseerde ovt-luisteraars de nodige reacties 
op. Kennis van het verleden en historisch besef leiden dus zeker niet per definitie tot 
meer samenhang en verbondenheid. Bovendien is het natuurlijk de vraag wat een extra 
historische feestdag oplevert. Op 4 en 5 mei kunnen we al discussiëren over zaken als het 
belang van vrijheid en tolerantie. Op lokaal niveau vinden verder levendige vieringen 
van heldhaftige gebeurtenissen uit de Opstand – Leidens Ontzet (3 oktober), Alkmaars 
Ontzet (8 oktober), de inname van Den Briel (1 april) of de geuzenacties op Biervliet 
(31 mei – 2 juni) nog steeds plaats. Daarnaast zijn er door het land heen diverse monu-
menten die herinneren aan deze periode. En dat lijkt me, hoewel zelf niet afkomstig uit 
Brabant of Limburg, eigenlijk wel voldoende. 

 
noten
1 http://portalettes.vpro.nl/artikelen/43434576/. ovt is een radioprogramma van de vpro op Radio 1 

waarin op de zondagochtend wekelijks historische onderwerpen worden besproken.
2 Jasper van der Steen (2011). ‘Goed en fout in de Nederlandse Opstand’. In: Historisch Tijdschrift Holland, 
 jg. 43, nr. 2, p. 82-97. Hilversum: Verloren.
3 Zie over de herinneringspolitiek van het Leidse stadsbestuur de 3 Oktoberlezing 2008 van Judith Poll-

mann: Herdenken, herinneren, vergeten. Het beleg en ontzet van Leiden in de Gouden Eeuw. 3 Oktoberlezing 2008. 
Leiden: Primavera Pers, p. 7-15.

4 Ibidem, p. 19-20.
5 http://www.geschiedenisbeleven.nl/Artikelen/Geschiedenis/3_oktober_in_Leiden_feest_met_een_

eigen_historie/ 
6 Jan Blokker (2006). Waar is de tachtigjarige oorlog gebleven? (p. 146-148). Amsterdam: De Harmonie. 
7 Henk te Velde (1992). Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en Nationalisme in Nederland, 1870-1918.  

s.l.; s.n., p. 129-134.
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Moederdag
Bedankt, lieve mama

lotte vermeij

Lieve Marjolein,
Ik hoop dat je altijd blij zult zijn,

En je hoofd nooit vult met gemene dingen,
En je de schoonheid hebt van een kuiken uit een ei,

En leeft met mij.

Dit gedichtje schreef ik als zevenjarige in het vergeelde poëziealbum van mijn moeder. Het 
stroomde recht uit mijn liefdevolle hart en mijn moeder was er zo gelukkig mee dat ze het 
nog vaak uit de kast haalde en voorlas aan wie het maar horen wilde. Daarom ken ik het 
nog altijd uit mijn hoofd, al vergat ik wel de spelfouten. Ook onze kinderen stellen zich 
een toekomst voor met ons. We fantaseren over een park met een zwembad en kastelen, 
voor elk gezin één. En mocht dat niet haalbaar blijken, zien ze ook in het huis van de buren 
een serieuze optie. Hun aanhankelijkheid blijkt ook uit de collectie van kattebelletjes die 



72

mei

we inmiddels hebben. We kregen ze trots overhandigd of vonden ze op ons hoofdkussen, 
altijd weer die woordjes: ‘mama is lief’ en ‘papa is lief’, versierd met hartjes en blije mens- 
jes. De grenzeloze liefde van jonge kinderen voor hun ouders is een verrukkelijk feno-
meen. En dit maakt Moederdag – net als Vaderdag – een feestelijke dag voor iedereen. 
 Maar iedereen weet ook, deze tijd gaat voorbij. Als kinderen zelfstandig zijn, zijn 
ouders niet meer nodig. Dat is nou eenmaal de natuur en op zich heel gezond. Wat dit 
toch heel tragisch maakt, is dat de ouders met de tijd juist minder zelfstandig worden, 
en meer behoefte krijgen aan bijstand en gezelschap van hun kinderen. En waar kinde-
ren beschikken over een uitgebreid repertoire aan subtiele manieren om hun ouders 
tot grote inspanningen te verleiden, staan oude ouders met lege handen. Ook dat is de 
natuur. Ik ben vast niet de enige die wel eens mijmert over de toekomst. Wat zou het fijn 
zijn als onze kinderen straks niet zomaar nonchalant de deur achter zich dichttrekken, 
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maar dat ze het huis verlaten met enig besef van het dagelijkse gezwoeg en geploeter dat 
de voorgaande twee decennia achter die deur heeft plaatsgevonden. Met enige erkente-
lijkheid, of dankbaarheid misschien zelfs.
 En dat is natuurlijk waar Moederdag eigenlijk voor bedoeld is. Het was de vrome Anna 
Jarvis uit West Virginia, die vond dat kinderen hun moeders veel verschuldigd waren. Van 
de sterfdag van haar eigen geliefde moeder maakte zij een dag om alle moeders te eren. 
En deze dag moest niet te licht worden genomen. Een voorgedrukte kaart bijvoorbeeld, 
betekende niets volgens haar, ‘except that you are too lazy to write to the woman who 
has done more for you than anyone in the world’. Ook snoep kon niet volstaan, want 
‘you take a box to Mother – and then eat most of it yourself. A pretty sentiment.’
In 1924 vond Moederdag ingang in Nederland. De bloemenbranche verspreidde toen 
een circulaire onder de scholen waarin stond dat de plaats van moeder in het huisgezin 
‘zoo voornaam’ is, ‘dat men werkelijk wel eens nationaal “De Moeder” mag herdenken’. 
Muziek in de oren van elke moeder, zou je zeggen.
 Maar mijn eigen moeder had weinig op met Moederdag. Haar bedenkingen waren 
anders dan die van feministen, die toentertijd betoogden dat ‘moeder de Mens beter 
verdient dan een kapstok te zijn voor afdruiprekken, elektrische blikopeners, odeklonje 
of slagroomtaart-met-suikerroosjes’. Mijn moeders bezwaar paste wel in de tijdgeest. Zij 
vond namelijk dat kinderen hun ouders helemaal niets verschuldigd zijn. Verwachtingen 
vanuit de familie vond zij verstikkend, de nieuw gekozen paden een bevrijding. Waar veel 
andere ouders de hongerlijdende kindertjes uit Afrika opvoerden (dus eet je bord leeg), 
betrokken mijn ouders de kindertjes in China bij de opvoeding. Deze zielige jongetjes en 
meisjes kregen vanaf hun geboorte een schuldgevoel mee, zo werd ons verteld, waar zij 
nooit meer vanaf zouden kunnen komen. Wij mochten blij zijn dat deze belastende prak-
tijken ons bespaard zouden blijven. Als wij al eens op bezoek gingen bij opa en oma, dan 
werden wij behandeld met extra zorg en medeleven, alsof we naar de tandarts moesten. 
Kortom, intergenerationele solidariteit werd ons niet met de paplepel ingegoten. 
Inmiddels weet ik dat heel veel mensen wel omkijken naar hun oude ouders. Ruim een 
miljoen Nederlanders verlenen mantelzorg aan hun ouders of schoonouders. Vaak gaat 
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het om hulp met de administratie, boodschappen of een gezamenlijk bezoekje buitens-
huis. Ruim 300.000 Nederlanders verzorgen hun ouders ook lichamelijk of verplegen 
hen zelfs (Cloïn et al. 2011). Van de mensen van een middelbare leeftijd (45-64 jaar) die 
nog een levende moeder hebben, bezoekt bijna de helft deze wekelijks of vaker (De Klerk 
et al. 2010). Een gezellige oude dag is dus toch mogelijk. Hoe hebben deze ouders dat 
voor elkaar gekregen? 

Instemming met de stelling ‘Kinderen hebben de plicht om voor hun ouders te zorgen als deze hulp nodig 
hebben’ (in procenten)

Bron: cv’10/ ’11

 

Hebben deze ouders Moederdag aangegrepen om hun kinderen te doordringen van 
hun vele opofferingen? Hebben zij met misprijzen voorgedrukte kaarten in ontvangst 
genomen? Moeilijk voorstelbaar vind ik het ook, dat de moeders die nu wekelijks hun 
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kinderen zien, een ontvangen doos bonbons helemaal alleen opaten. Een dergelijk 
veeleisende houding kan in deze tijd waarschijnlijk minder overtuigen dan een eeuw 
geleden. Daarbij is het maar de vraag of een gekweekt gevoel van dankbaarheid wel 
standhoudt. Wanneer jonge mensen het ouderlijk huis verlaten, ervaart nog ruim 60% 
de plicht de ontvangen zorg te retourneren als dat nodig mocht zijn; dertig jaar later is 
dit aandeel nagenoeg gehalveerd. Daarbij, en dat is natuurlijk het belangrijkste, is afge-
dwongen dankbaarheid natuurlijk het ergste dat er is.
 

Misschien zag mijn eigen moeder het zo slecht nog niet. Het kwam met haar in ieder 
geval helemaal goed. Haar zoon verhuisde dan wel naar een ver buitenland, maar ze past 
al jaren met veel toewijding op onze kinderen en verwierf daarmee een blijvende plek in 
ons gezin. Dus neem ik een voorbeeld aan mijn wijze moeder en zal ook ik mijn kinde-
ren moralistisch gedram besparen. En dus, lieve kinderen, plichtsgetrouwe telefoontjes 
en bosjes bloemen hoef ik niet. Ga op Moederdag gerust met je vrienden naar de film. 
Als je langskomt, hoef je niets mee te nemen. En als je snoep voor me meeneemt, mag 
je het allemaal zelf opeten. 
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Coöperaties als lichtpuntjes in de economische crisis?
anja steenbekkers

Sinds 1960 wordt er door de Verenigde Naties jaarlijks een themajaar vastgesteld om 
mondiaal aandacht te vragen voor een actueel of aansprekend onderwerp. Een greep 
uit de groslijst van ‘International Years’ op Wikipedia laat zien dat veelvuldig typische 
scp-thema’s en doelgroepen van sociaal beleid hebben gefigureerd: gezondheid (1961), 
de vrouw (1975), het kind (1979), gehandicapten (1981), jeugd (1985), het gezin (1994), 
armoede (1996), ouderen (1999), vrijwilligers (2001), sport en bewegen (2005). In het 
afgelopen decennium lijkt de aandacht te verschuiven van het sociale domein naar 
aspecten van duurzaamheid. Zo waren er themajaren gericht op de natuur (bergen in 
2002, woestijnen in 2006, de polen in 2007, biodiversiteit in 2010 en bossen in 2011) en 
de wereldvoedselsituatie (zoetwater in 2003, rijst 2004 en de aardappel in 2008). Wel-
licht minder aansprekend maar vanuit duurzaamheidsperspectief onontbeerlijk is een 
financieel stelsel met bredere dan alleen maar economische doelstellingen, zoals de 
themajaren rond ecotoerisme in 2002 en microkrediet in 2005) vertegenwoordigen. Het 
vn-thema voor het nieuwe jaar sluit aan bij dit sociaal-economisch duurzaamheidsden-
ken en bij de millenniumdoelen 1 om in 2015 de armoede te hebben uitgebannen. 
 

Het jaar 2012 is uitgeroepen tot the International Year of Cooperatives 2. 
Omdat de meerwaarde van het coöperatieve ondernemen nog 
grotendeels onbekend zou zijn, beogen de Verenigde Naties door 
diverse activiteiten3 rond dit thema om ‘highlighting the contribu-
tion of cooperatives to socio-economic development, particularly 

their impact on poverty reduction, employment generation and social integration’. In 
het themajaar wil de vn de bewustwording over de waarde van coöperaties vergroten en 
overheden bewegen tot maatregelen die de groei van coöperaties wereldwijd bevorde-
ren. De slagzin die aan dit themajaar is verbonden, luidt: ‘Cooperative Enterprises Build 
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a Better World’. Dit getuigt van een rotsvast vertrouwen in de meerwaarde van coöpera-
ties ten opzichte van andere ondernemingen. Waarop stoelt dit optimisme over het heil 
van coöperaties? 
 Laat ik allereerst uitleggen wat coöperaties precies zijn en waarin ze verschillen van 
andersoortige ondernemingen. Het coöperatieve model resulteerde uit een zoektocht 
medio negentiende eeuw naar ondernemingsvormen die welvaart en welzijn bij een 
zo groot mogelijke groep van de bevolking moesten brengen, niet alleen bij de elite. 
Bewegingen van arbeiders, landbouwers en kleinhandelaren gingen vrijwillig over 
tot de oprichting van coöperatieve ondernemingen4 om aldus een steviger onderhan-
delingspositie op de markt te verwerven en schaalvoordelen te realiseren die ze ieder 
afzonderlijk niet, of niet in dezelfde mate, zouden kunnen bereiken. Cruciaal aspect van 
de traditionele coöperatie is dat door de inbreng van eigen financiering en bestuursle-
den uit eigen gelederen, de leden zelf richting geven aan het beleid en daarbij veelal een 
veilige koers varen. Door deze vorm van zelforganisatie is de coöperatie niet primair op 
winstmaximalisatie gericht, zoals de meeste ondernemingen, maar op het welzijn van 
de leden en lokale gemeenschap waarvan zij deel uitmaken. Coöperaties kunnen dus 
worden gezien als ‘maatschappelijk verantwoorde ondernemingen’ (mvo) avant la lettre 
(Gijselinckx et al 2007). 
 In Nederland hangt er rond de coöperatie van oudsher een mestgeur. Er is immers 
een lange traditie van coöperatief ondernemen die werd gedomineerd door klein-
schalige, aan de land- en tuinbouw gelieerde coöperaties. Deze waren verantwoor-
delijk voor de explosieve ontwikkeling van de agrarische sector in de eerste helft van 
twintigste eeuw (Bijman 2000). Nog steeds is de agrarische coöperatie een dominante 
bedrijfsvorm, hoewel de kleinschaligheid van de traditionele coöperaties grotendeels 
is verdwenen. Zo prijken zes Nederlandse coöperaties, waaronder de Rabobank Group5 
en Royal Friesland Campina, in de top-50 van de Global300-lijst6 van de grootste coö-
peraties wereldwijd (ica 2011). Vandaag de dag is de coöperatieve onderneming in tal 
van sectoren een bepalende marktpartij. Niet alleen in de land- en tuinbouw maar ook 
in de financiële sector doet de coöperatie het goed (Baars 2011). Het coöperatie-expertise- 
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centrum ncr7 signaleert dat de coöperatieve ondernemingsvorm ook steeds meer in 
opkomst is in andere sectoren zoals de energiesector, het onderwijs, de medische sector 
en de publieke dienstverlening. In korte tijd is er sprake van een opmerkelijke groei8 van 
het aantal coöperaties in Nederland, hoewel verschillende bronnen niet eenduidig zijn 
over de exacte omvang. Geschat wordt dat de Nederlandse coöperatieve sector in 2006 
goed was voor een gezamenlijke omzet van ongeveer 85 miljard euro en dat de stijging 
van afgelopen jaren ook de komende jaren verder zal doorzetten (ibid.).
 Nu is de coöperatie een duurzame manier van ondernemen gebleken. Dit klinkt wel-
licht als een reclamepraatje, maar deze claim kan wel degelijke onderbouwd worden. 
Een aantal gerenommeerde internationale organisaties heeft geconcludeerd dat coö-
peraties wereldwijd economische recessies het best blijken te doorstaan9 (ilo 2009) en 
solide ondernemingen zijn (ica 2011). Dichter bij huis heeft een analyse door de Rabo-
bank van banken in zes West-Europese landen laten zien dat coöperatieve banken in de 
periode 2003-2010 financieel stabieler waren dan niet-coöperatieve banken (Smolders 
2011). 
 De andere kant van duurzaam ondernemen is de maatschappelijke waarde van 
coöperaties. Ook niet-coöperatieve ondernemingen willen graag laten zien dat ze maat-
schappelijk verantwoord werken. Daarbij halen ze allerlei communicatie-instrumenten 
uit de kast, zoals Duurzaamheidsjaarverslagen en mvo-keurmerken, om te laten zien dat 
het bedrijf rekening houdt met maatschappelijke aspecten. mvo wordt dan ingezet als 
middel om financieel gewin te halen, hoewel niet stevig kan worden aangetoond dat het 
ook daadwerkelijk tot betere financiële prestaties leidt (Beursing en Gossling 2008). Bij 
coöperaties is de middel-doel-relatie omgekeerd: de financiële meerwaarde is het mid-
del om tot sociale en ecologische meerwaarden te komen (Gijselinckx et al. 2007). 
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De onderliggende principes van de succesvolle traditionele coöperatieve organisatie 
(continuïteit, redelijke tarieven, ledenzeggenschap en sociale verantwoordelijkheid 
voor de gemeenschap) zijn weliswaar al heel oud, maar gaan juist in de huidige periode 
van diepe economische crisis en maatschappelijke noden aan waarde winnen. Coöpe-
raties kunnen zeker op het grensvlak van het publieke en private domein bijdragen aan 
een meer participatieve samenleving; een samenleving waarin burgers meer verant-
woordelijkheid nemen voor de voorziening in producten en dienstverlening waaraan zij 
behoefte hebben (Gijselinckx et al. 2011).

noten
1 www.un.org/en/mdg/summit2010
2 www.2012.coop
3 www.ica.coop
4 In de land- en tuinbouw en het mkb zijn vooral ondernemerscoöperaties opgericht; daarnaast zijn er nog 

consumentencoöperaties, werknemerscoöperaties en overheidscoöperaties. In het vervolg van mijn 
verhaal is dit onderscheid naar typen coöperaties niet zinvol.

5 Feitelijk.
6 Deze 300 coöperaties realiseren gezamenlijk werkgelegenheid voor naar schatting 1,5 miljard mensen en 

genereren een omzet die gelijk zou staan aan de bbp van de negende economie ter wereld (ica 2011).
7 Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw; www.ncr.nl, geraadpleegd 10-11-2011.
8 Deze groei komt deels voor rekening van ‘moderne’ coöperaties waarbij multinationals om fiscale redenen 

een dochteronderneming als coöperatie in Nederland hebben opgericht (Bron: De Accountant, mei 2010)
9 Dit geldt zowel voor de financiele crisis in de jaren dertig, als voor de recente kredietcrisis (Smolders 2011).
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Dag van het Gezin
Stiefgezinnen voor het voetlicht

peteke feijten

15 mei is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Dag van het Gezin. Ik ga het heb-
ben over een speciaal soort gezin: het stiefgezin. Wat denkt u bij het lezen van het woord 
‘stiefgezin’? Grote kans dat er – wellicht onbewust  – een negatieve associatie opkomt. Het 
woord ‘stief ’ heeft namelijk een hardnekkige negatieve connotatie, die diepgeworteld is 
in onze cultuur. Denk bijvoorbeeld aan de gemene stiefmoeder van Sneeuwwitje. En aan 
de stiefzusters van Assepoester, ook al geen lieverdjes. Voor moderne stiefgezinnen is die 
negatieve bijklank geen pretje. Vaak wordt dan ook een ander woord gebruikt voor deze 
gezinnen, bijvoorbeeld ‘nieuw gezin’, ‘samengesteld gezin’ of ‘patchworkgezin’. 
 Stiefgezinnen hebben nauwelijks positieve rolmodellen. Deels is dat een gevolg van 
het negatieve imago en deels komt dat omdat het nu eenmaal een minder gangbare 
gezinsvorm is, waarbinnen bovendien een enorme variatie bestaat. Dit maakt het voor 
stiefgezinnen moeilijk om de koers te bepalen. Wat is ‘normaal’ en hoe functioneert het 
ideale stiefgezin?
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Toch is het eigenlijk vreemd dat er zo weinig rolmodellen voor stiefgezinnen zijn, want 
een flink aantal Nederlanders leeft in een stiefgezin en hun aantal groeit gestaag. In 1998 
was 5,5% van de tweeoudergezinnen een stiefgezin en in 2007 was dat al 7,2% (149.000 
gezinnen). De verwachting is dat dit aandeel vooral zal groeien door een blijvend hoog 
echtscheidingscijfer en door een toename van relatiebeëindiging van niet-gehuwden 
met kinderen. Vroeger waren stiefgezinnen vaak een gevolg van verweduwing, maar 
tegenwoordig vooral van (echt)scheiding. 
 De meest voorkomende vorm van stiefgezin is een gezin van een moeder met haar 
biologische (of adoptie-)kinderen en een stiefvader (125.000 gezinnen in 2007; 6% van 
alle tweeoudergezinnen). Gezinnen met een vader en zijn biologische kinderen en een 
stiefmoeder komen ook voor (19.000), maar zijn veel zeldzamer. Tenslotte zijn er dan ook 
nog gezinnen met kinderen uit eerdere relaties van de vader én van de moeder (‘dubbele 
stiefgezinnen’; 5000 (Steenhof, 2007)). Dat laatste aantal lijkt laag, maar dat komt omdat 
alleen gezinnen tellen waarbij de kinderen uit beide vorige relaties hun hoofdadres in het 
nieuwe gezin hebben. In werkelijkheid hebben veel stiefgezinnen doordeweeks alleen de 
kinderen van de moeder, in het weekend komen daar dan nog de kinderen uit een vorige 
relatie van de vader bij. Bij al deze soorten stiefgezinnen kan het dan ook nog zijn dat de 
ouders samen ook nog kinderen krijgen (dit gebeurt in ongeveer een op de drie stiefge-
zinnen), waardoor er ook halfbroertjes en -zusjes in het gezin zijn.
 Zoals gezegd, kleeft er aan stiefgezinnen een negatief imago. Ook de berichtgeving op 
basis van onderzoek is overwegend negatief. Kinderen in stiefgezinnen doen het slechter op 
school, hebben vaker gedragsproblemen en depressieve gevoelens dan kinderen in onge-
broken gezinnen. Ook voor de ouders in stiefgezinnen valt het niet altijd mee. Moeders die 
met hun biologische kinderen en een nieuwe man (de stiefvader) een gezin vormen, vinden 
dit vaak zwaar. Ze voelen zich vaak in een emotionele spagaat tussen de behoeften van hun 
kinderen en die van hun nieuwe man. Ook voelen ze zich nog lange tijd de hoofdverant- 
woordelijke voor de opvoeding van de kinderen. Een nieuwe baby in het gezin kan de 
banden in het gezin nauwer maken en de identiteit van het nieuwe gezin versterken, maar 
kan bijvoorbeeld door jaloezie ook nieuwe moeilijkheden met zich meebrengen.



83

15 mei

Toch is al deze negativiteit rondom stiefgezinnen jammer. In veel stiefgezinnen doet 
iedereen zijn uiterste best om er iets goeds van te maken. De ouders kennen het klap-
pen van de zweep van het gezinsleven en kennen de valkuilen van het onderhouden 
van een partnerrelatie. Dat maakt dat ze ervaren ‘gezinsvormers’ zijn en ze zijn dan vaak 
ook vastberaden om een fijn en hecht gezin tot stand te brengen. Gelukkig lukt dit in 
de meeste gevallen ook. 79% van de ouders in stiefgezinnen vond dat hun leefsituatie 
hetzelfde of beter was wat betreft de tijd en aandacht die ze konden besteden aan hun 
kinderen. 40% ervoer een verbetering in het opvoeden, vergeleken met de situatie van 
vóór het stiefgezin. Kinderen in stiefgezinnen doen het gemiddeld beter op school dan 
kinderen in eenoudergezinnen (Clement et al. 2008). Uiteraard gaan de kinderen en ten 
minste een van de ouders heel vaak over van een eenoudergezin naar een stiefgezin. 
 Opgroeien in een stiefgezin heeft ook positieve kanten die uniek zijn in vergelijking 
met andere gezinsvormen. Zo leren ouders én kinderen in stiefgezinnen snel dat het 
belangrijk is tolerant te zijn, omdat ze plotseling het huis moeten delen met nieuwe 
mensen. Iedereen in het gezin leert zich aan te passen en te zoeken naar een nieuw 
evenwicht. Kinderen in stiefgezinnen leren nieuwe dingen kennen door de omgang met 
een stiefouder of stiefbroertjes/-zusjes. Dat kan hun leven verrijken en hen tot opener 
en tolerantere mensen in de samenleving maken. Ook kunnen kinderen in stiefgezin-
nen soms beter dan leeftijdgenoten hun gevoelens verwoorden en over relaties praten, 
omdat binnen stiefgezinnen regelmatig over zaken als liefde, relaties en ‘je plekje vin-
den’ gepraat wordt (Stichting Stiefgezinnen Nederland 2011).
 Leven in een stiefgezin is de realiteit voor steeds meer ouders en kinderen in Neder-
land. Dus laten we op de Dag van het Gezin alle gezinnen vieren, stief of niet!
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Verdient vader vaderdag?
wil portegijs en mariëlle cloïn

In Amerika werd in 1870 voor het eerst Moederdag gevierd. Moeders werden in het 
zonnetje gezet vanwege hun maatschappelijke verdiensten (sociaal werk, pacifistische 
rol tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog). In Nederland werd Moederdag voor het eerst 
in 1925 gevierd. Hier is de insteek een blijk van waardering voor de verdiensten van de 
vrouw binnen het gezin, haar goede zorgen voor huishouden, man en kinderen. Op de 
tweede zondag in mei wordt zij daarvoor in het zonnetje gezet, krijgt cadeautjes en hoeft 
de hele dag niets te doen. 
 Door de toegenomen arbeidsparticipatie van moeders is hun leven er de laatste 
jaren niet rustiger op geworden. De meeste moeders combineren hun zorgtaken met 
een baan buitenshuis (Janssen en Portegijs 2011). Hun jaarlijkse verwendag in mei 
verdienen moeders van nu dus meer dan ooit. Maar hoe zit dat met vaders? Ondanks dat 
Moederdag in Nederland populairder is dan Vaderdag kunnen ook vaders in Nederland 
sinds begin jaren zestig op hun eigen dag rekenen, en wel op de derde zondag van juni. 
Verdienen zij deze vaderdag net zozeer als de moeders hun Moederdag?
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Tijd voor huishouden en de zorg voor kinderen
Uit het tijdsbestedingsonderzoek van het scp blijkt dat het zorgaandeel van mannen met 
kinderen van 0-17 jaar in de loop der jaren iets is toegenomen. In 1980 namen vaders 
20 procent van de ‘zorgtijd’ 1 voor hun rekening, in 2005 is dat gestegen tot 29 procent 
(Cloïn en Schols 2011).2 Vaders van nu blijken vooral meer tijd te besteden aan hun 
kinderen. Ze pakken echter nauwelijks vaker de stofzuiger, en steken nog altijd mond-
jesmaat tijd in het doen van de boodschappen, koken en andere huishoudelijke klussen. 
Vergeleken met mannen in vijftien andere Europese landen steken de Nederlandse 
vaders overigens gunstig af. Dagelijks zijn vaders in ons land gemiddeld 49 minuten 
bezig met hun kinderen tot 18 jaar, en dat is meer dan in 15 Europese vergelijkingslan-
den (gemiddeld 31 minuten per dag, Cloïn et al. 2011, p. 56). Ook moeders besteden nu, 
ondanks hun uren betaald werk en de kleinere gezinnen, meer tijd aan de zorg voor de 
kinderen dan in 1980. Ze zijn wel sterk gaan bezuinigen op huishoudelijk werk. De stij-
ging van het zorgaandeel van vaders komt dus deels doordat moeders minder zijn gaan 
doen in het huishouden, en veel minder doordat vaders zoveel meer zijn gaan doen. 
 Vergeleken met de Nederlandse moeder steekt de bijdrage van de vader dan ook nog 
steeds bepaald mager af. Ze besteden in 2005 gemiddeld 6 uur per week aan de zorg 
voor kinderen en 9 uur aan huishouden (Cloïn en Schols 2011). Dat is veel minder dan de 
moeders die met 13 uur kinderzorg en maar liefst 23 uur huishoudelijk werk nog steeds 
het leeuwendeel van de taken thuis voor hun rekening nemen. Bovendien zijn deze 
cijfers nog wat geflatteerd, aangezien we hier alleen kijken naar zorg en huishouden als 
primaire bezigheid. Vrouwen blijken ook nog eens veel vaker te multitasken. Ze houden 
bijvoorbeeld een oogje op hun kinderen, terwijl ze koken, de krant lezen of thuiswer-
ken. Als we dit onbetaalde werk als secundaire bezigheid meenemen, loopt het verschil 
tussen vaders en moeders verder op (Cloïn en Schols 2011: 112). 
 De verschillen zijn vooral groot op doordeweekse dagen. Begrijpelijk, aangezien de 
meeste vaders vijf dagen in de week buitenshuis werken (Portegijs en Merens 2010), 
terwijl moeders vrijwel allen in deeltijd werken, en dus een of meer dagen doordeweeks 
thuis zijn (Janssen en Portegijs 2011). Toch zien we ook in het weekend, wanneer man 
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en vrouw doorgaans beiden vrij zijn, aanzienlijke verschillen. Voor moeders zijn door-
deweekse en weekenddagen vrijwel eender als het om zorgtaken gaat. Voor vaders staat 
het weekend meer in het teken van zorgtaken dan een doordeweekse dag, maar ook dan 
doet hij nog altijd minder dan zij. Wel is de verdeling tussen vaders en moeders in het 
weekend iets minder scheef dan doordeweeks. Als de jaarlijkse verwendag dus bedoeld 
is om de ouder te bedanken voor al haar/zijn zorgen voor kinderen en huishouden, dan 
lijkt het zinnig om de Vaderdag te schrappen en te vervangen door een extra Moederdag. 

Tijd besteed aan huishouden en de zorg voor kinderen op een gemiddelde doordeweekse dag en op een
gemiddelde dag in het weekend, vaders en moeder met een kind van 0-17 jaar, 2006 (in uren per dag)

Bron: scp (tbo ’06)

Wij zijn hier echter uitgegaan van een wat smalle definitie van zorg voor het gezin. 
Als we ook het zorgen voor een goed gezinsinkomen meetellen als een waardevolle 
bijdrage aan het welzijn van het gezin, dan pakt de vergelijking ineens veel gunstiger 
uit voor mannen. Vaders werken veel meer uren buitenshuis en verdienen daarmee 
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veel meer geld dan de moeders (Brakel et al. 2011). De kostwinnerstaak rust dus nog 
vooral op de schouders van de vaders. Als we de uren die vaders en moeders besteden 
aan betaalde arbeid optellen bij de onbetaalde arbeid, dan komen de mannen vrijwel 
gelijk uit (vaders in 2005 54 uur, moeders 53 uur). Vanuit dat perspectief hebben vaders 
dus wel degelijk net zo veel recht op een jaarlijkse verwendag als de moeders. Alleen zou 
het redelijk zijn als de Vaderdag verplaatst wordt naar bijvoorbeeld de woensdag of een 
andere doordeweekse dag. Dat doet immers meer recht aan de manier waarop vaders 
zich met name inzetten voor hun gezin, namelijk het verdienen van het inkomen met 
betaald werk. 

noten
1 Hier opgevat als het aandeel van vaders in het totaal aantal uren besteed aan huishoudelijke taken en 

zorg voor kinderen. Doe-het-zelfactiviteiten, vrijwilligerswerk en mantelzorg vallen hier dus niet onder, 
evenals bijdragen aan zorg en huishouding van derden (huishoudelijke hulp, kinderen). 

2 Recentere cijfers worden in 2011/2012 verzameld en komen in de loop van 2012 beschikbaar.
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‘Nederland ontmoet’ 
anna maria marangos

Ontmoeten is een van de legio ont-woorden die de Nederlandse taal rijk is. Ergens las ik 
dat 379 van onze woorden met ‘ont’ beginnen. Het is een trend geworden om ‘ont’ voor 
woorden te plaatsen. Onthaasten en ontvrienden zijn daar bekende voorbeelden van. 
In 2009 is het ‘ontvrienden’ zelfs gekozen tot woord van het jaar. Het betekent virtuele 
(vage? nutteloze?) vrienden schrappen uit vriendenlijstjes op websites. Zowel het aan-
gaan van virtuele contacten als het ontvrienden staan haaks op ontmoeten. Dat laatste 
gaat naar mijn idee vooral over persoonlijke ‘face to face’-contacten. Van Dale spreekt 
over toevallig tegenkomen en opzettelijk samenkomen. Het woord heeft ook een 
nieuwe betekenis: ont-moeten, het proces van het niet-meer-moeten (www.encyclo.nl). 
 We vinden ontmoeten belangrijk in Nederland. Niet alleen is het recht hierop opge-
nomen in de grondwet (het recht tot vereniging en het recht tot vergadering en beto-
ging), er is ook een landelijke themadag uitgeroepen: ‘Nederland ontmoet’. Volgens een 
vrije encyclopedie vindt deze speciale dag plaats op de derde zaterdag van november. 
 ‘Nederland ontmoet’ begon als een speciaal programma van het Oranje Fonds ter 
gelegenheid van het 25-jarige regeringsjubileum van de koningin. Inmiddels is deze dag 
omgedoopt tot ‘Landelijke ontmoetingsdag’. Het doel van deze dag is breed; het gaat er 
om Nederlanders te laten kennismaken met bijzondere initiatieven bij hen in de buurt 
én met elkaar. 
 Uit een zoektocht op internet blijkt dat er tal van landelijke ontmoetingsdagen 
plaatsvinden, verspreid over het hele land en over het hele jaar. Zo worden stemband-
loze, plotsdove, astmatische, autistische, Nederlands gereformeerde, mantelzorgende 
en verlieservarende mensen allemaal vertegenwoordigd door organisaties die landelijke 
ontmoetingsdagen organiseren. 
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‘nederl and ontmoet ’

Mocht het ondanks deze initiatieven toch niet goed lukken met het ontmoeten van 
anderen, dan is er gelukkig nog de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Gemeenten hebben in het kader van de Wmo de taak gekregen om mensen met een 
‘ontmoetingsbeperking’ te compenseren. Afhankelijk van waar je woont, kun je 
bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening, zoals een beltaxi of 
een scootmobiel. Daarmee kun je op plaatsen komen waar anderen ook heen gaan. 
Ook voor echte ontmoetingen wordt gezorgd; gemeenten regelen cursussen en openen 
buurtrestaurants. Voor wie het ontmoeten dan nog niet lukt, is er een maatje of begelei-
ding door een vrijwilliger. 
 Aanvragers van Wmo-ondersteuning zijn best tevreden over de mogelijkheden die ze 
hebben om andere mensen te ontmoeten (De Klerk et al. 2009). Een overgrote meerder-
heid (83%) vindt dat ze hiertoe voldoende mogelijkheden heeft. Mensen onder de 65 
jaar, mensen met een ernstige lichamelijke beperking, met een psychische klacht of met 
vermoeidheidsproblemen gaat het ontmoeten iets minder makkelijk af. 

Een onderzoek onder Wmo-aanvragers biedt helaas geen inzicht in hoe het met het 
ontmoeten staat van mensen die de weg naar ondersteuning niet hebben gevonden. 
Gemeenten worden met het programma Welzijn Nieuwe Stijl aangespoord om niet te 
wachten tot mensen naar het loket komen, maar om zelf op pad te gaan. Zogeheten 
outreachende consulenten sporen ‘ontmoetingsbeperkten’ op en via Eropaf-conferenties 
worden mensen gestimuleerd en geactiveerd om mee te doen aan de samenleving. 
Hiermee zijn vereenzaamde mensen vast heel goed geholpen. Maar… wil iedereen wel 
geholpen worden? Uit het hiervoor genoemde Wmo-onderzoek blijkt dat daar geen 
aanwijzingen voor zijn; maar liefst de helft van de mensen die aangeven onvoldoende 
mogelijkheden te hebben tot het ontmoeten van anderen, vindt het niet nodig om 
(meer) ondersteuning te krijgen. Een aantal van deze mensen interviewde ik onlangs 
over waarom zij zonder ondersteuning konden (Marangos et al.; nog te verschijnen). 
Er kwamen allerlei redenen boven tafel, waaronder ook ‘het geen behoefte (meer) 
hebben aan meedoen’. Verscheidene mensen brachten dit te berde. Enkele citaten:
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Het hoort bij het ouder worden dat je wereld kleiner wordt. Laat mij maar thuis. Ik hoef niet 
meer aan van alles mee te doen. 
 
Ik ben graag op mezelf en ik houd uitstapjes niet lang vol. Ik heb genoeg aan de tv, de krant en 
mijn puzzelboek op schoot. 

Hoe ver moeten gemeenten gaan in het stimuleren? Dreigt ontmoeten niet welhaast te 
verworden tot een plicht? Eropaf-coaches en outreachende consulenten: laten we het 
ontmoeten ont-moeten!
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Dag van het schaap
jeanet kullberg

Volgens het overzicht van themadagen en -weken van Wikipedia zou er maar één 
diersoort zijn waaraan een speciale dag is gewijd: het schaap. Er bestaat wel zoiets als 
Werelddierendag en Proefdierendag. Die eerste draait om verwennerij voor onze huis-
dieren en de laatste om lotsverbetering voor zielige dieren. Maar waarom gaat het bij de 
dag van het schaap eigenlijk en waarom nou juist het schaap? 
 Onder de nuttige en eetbare boerderij(zoog-)dieren neemt het schaap getalsmatig 
geen bijzondere plek in. De dag van het varken zou meer in de rede liggen. Daarvan zijn 
er in Nederland ruim 12 miljoen, op ruim een miljoen schapen. Dat aantal schapen is 
sinds 1850 overigens nauwelijks veranderd. De varkensstapel daarentegen explodeerde 
min of meer na de Tweede Wereldoorlog. Die varkens maken het niet lang; jaarlijks 
worden er zo’n 13 miljoen geslacht. Van de schapen zijn dat er ruim een half miljoen en 
zo is het al gedurende de twee decennia dat het cbs dit bijhoudt.1 Een eenparig versnelde 
beweging waarmee de islamisering van Nederland volgens sommigen haar beslag zou 
krijgen, laat zich vooralsnog niet aflezen uit een toename van de schapenslacht. Wel 
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is er jaarlijks rond het Offerfeest een ferme oprisping in de slachtcurve en is onder de 
ritueel geslachte dieren het schaap dominant.
 Zijn het misschien de esthetische kwaliteiten van het schaap waardoor het een 
streepje voor heeft? Ik vind van wel en ik ben niet de enige. Begin jaren zeventig raakte 
de in het schaaprijke Yorkshire opgegroeide beeldhouwer Henry Moore zo geïnspireerd 
door de vorm van schapen dat hij ze ging tekenen. De tekeningen zijn gebundeld in het 
boek Henry Moore’s sheep sketches. Moore was een beeldhouwer die robuust, abstract werk 
in steen maakte, maar hij kon ook goed tekenen. Hij viel voor de ogenschijnlijk vorme-
loze baal wol op pootjes waaronder een stevig en beweeglijk lichaam schuil gaat, een 
samenspel van massa en volume. Maar er was meer: ‘There is something biblical about 
sheep. You don’t hear of horses and cows in the Bible in the same way; you hear of sheep 
and shepherds’2 zo motiveerde Moore zijn fascinatie nader. De schapen die hij tekende, 
bekeek hij vanuit zijn landelijk gelegen atelier: ‘If I tapped on the window the sheep 
would stop and look, with that sheepish stare of curiosity. They would stand like that for 
up to five minutes, and I could get them to hold the same pose for longer by just tapping 
again on the window. It wouldn’t last as long the second time, but altogether the sheep 
posed as well as a life model in an art school.’3

 Bladerend in zijn boek zie je de schapen geleidelijk hariger worden tot ze met top-
zware vachten rondsjouwen. Op de laatste pagina’s is het voorjaar aangebroken en zijn 
de geportretteerden geschoren. Daarmee was voor Moore de lol er vanaf.
 Anno 2011 tref ik bij mijn lokale groenwarenhuis tussen de bakken met winterviolen 
enkele Texelse schapen, levensecht en op ware grootte in plastic gegoten, voor bijna 
300 euro per stuk verkrijgbaar in de standen liggend, grazend of staand (foto). En dat 
weer in bruin of wit. Ze zijn veel duurder dan een levend schaap maar dan heb je verder 
geen voedings- en vaccinatiekosten en ze kunnen bovendien in een kleine tuin gehou-
den worden. Volgens de verkoper lopen de schapen heel aardig, in beide kleuren. De 
lammetjes, die kleiner en goedkoper zijn, waren al ras uitverkocht. Gevraagd waarom 
nu juist het schaap het publiek zo aanspreekt, waagt de verkoper zich aan een korte 
bespiegeling, onderwijl schappen vullend: ‘Ze zijn lief en onschuldig. Er zit geen kwaad 
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bij, denk ik.’ Lief en onschuldig dus, geruststellend, om zachtjes bij in slaap te vallen, 
en een beetje bijbels. Het schaap is een van de oudste gedomesticeerde dieren. Het gaf 
(en geeft), aanvullend op wat ook andere dieren aan vlees, melk en huiden te bieden 
hebben, ieder jaar enkele kilo’s wol die na het spinnen tot textiel geweven werd. Pas vele 
eeuwen later werd het breien uitgevonden. De schapen worden bij ons in het voorjaar 
geschoren. Daarin schuilt vermoedelijk het geheim van de dag van het schaap: er is een 
repeterende kalenderactiviteit gevonden in het uit de jas helpen van de dieren.

Plastic Texels schaap, groenwarenhuis te Pijnacker (december 2011)
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De dag van het schaap wordt in Nederland – sinds 1981 – gehouden op 18 juni. Hij wordt 
ongeveer eens in de twee jaar georganiseerd, in 2011 voor de dertiende keer. Afgelopen 
editie in Ermelo trok ongeveer vierduizend bezoekers, een aanloop die ongeveer een 
tiende is van wat er dagelijks op de Haagse Markt rondslentert. Bij de organisatie van de 
dag is er steun van allerlei organisaties uit de schapensector, maar het publiek bestaat 
naast een teruglopend aantal professionals vooral uit hobbyisten.
 Vaste elementen gedurende de dag zijn schapenkeuringen en de verkiezing van 
het mooiste schaap, waarbij een grote diversiteit aan rassen getoond wordt. Vakblad 
Het Schaap verzorgde deze uitverkiezing. Het tweede element is een wedstrijd schapen 
drijven met behulp van een border collie hond, iets dat in Engeland een afzonderlijk en 
ook op de televisie vertoond evenement is. Tenslotte is het scheren van de schapen een 
publiekstrekker. Dat gebeurt onder het motto ‘oude ambachten’: een bebaarde oudere 
man gaat met een oude schaar een schaap te lijf, terwijl een in klederdracht gehulde 
dame de wol spint op een spinnenwiel uit grootmoeders tijd. Maar er wordt ook volop 
elektrisch geschoren, want op de dag van het schaap wordt het Nederlands kampioen-
schap schaapscheren gehouden. Daar werpen fris geschoren, jongere mannen zich elk 
op drie ferme ooien die dan zo snel en netjes mogelijk ontjast moeten worden, een 
indrukwekkend schouwspel. 

Wat de soortendiversiteit betreft, leunt de show nogal op Engelse schapenrassen, in aan-
vulling op de bescheiden variatie die Nederland zelf kent. Het Texels schaap is hier het 
meest algemeen, goed voor ongeveer driekwart van alle schapen in het land en vooral 
gewild voor het vlees, hoewel de wol ook goed is.4 De Texelaar loopt ook ver buiten 
Texel rond. Dan zijn er nog de Noord-Hollander en Flevolander, het Fries en het Zeeuws 
melkschaap en het Mergelland schaap, alle grazers op rijke kleigronden. De zandgron-
den hebben wat kleinere soorten die vanouds de heide begrazen, kortweg ‘heideschaap’ 
genoemd (Drents, Veluws, Kempens heideschaap en Schoonebeker). Elke streek zijn 
eigen schaap. Nu zijn die schapenrassen voor de oplettende liefhebber wel van elkaar te 
onderscheiden, maar toch lang niet zo makkelijk als in Engeland. Daar is de beharing, 
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kleur en tekening zo divers dat sommige schapenrassen als regionaal beeldmerk zijn 
gaan fungeren, zoals de Swaledale in de Yorkshire Dales en het Herdwick schaap dat in 
het Lake District voorkomt. Dit laatste is een klein en vrij ruig schaap waarvan gezegd 
wordt dat de Vikingen het naar Engeland brachten. Het kan zich goed handhaven in de 
ruigere, natte en koude bergen in het district. De kinderboekenschrijfster (en tekenares) 
Beatrix Potter was een groot liefhebber van de dieren. Ze fokte ze en gebood haar erfge-
namen op diverse landerijen om daar na haar dood mee door te gaan, om dit regiospe-
cifieke dier raszuiver te (be)houden. Meer nog dan andere schapen spreekt dit beest aan 
(foto). Enkele ontwerpers hebben de snuit te gelde gemaakt door er een gestileerd beeld 
van te maken dat onder meer op mokken, schorten en muismatten verkrijgbaar is. The 
Herdy Company kreeg hiervoor de ‘Small Company of the Year Award’, omdat alle pro-
ducten in de regio op duurzame wijze vervaardigd worden en zo bijdragen aan de lokale 
economie. Zo wordt het schaap nog op een andere manier een productiefactor. 

  
Herdwick schaap met bow tie ter gelegenheid van de verkiezing van the Herdy Company tot Small Company of 
the Year  5

De meeste schapen in Nederland grazen in afgezette weiden en op dijken; op de heide 
lopen kuddes met een herder. Die kuddes zijn dankzij kunstmest niet meer nodig 
voor de bemesting van schrale gronden (potstal), alleen nog voor landschapsbehoud. 
Maar de laatste pakweg tien jaar zagen we ook kuddes in de bebouwde kom, ook in 
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West-Nederland. Ze liepen onder meer in Pijnacker-Nootdorp (foto), Leidschendam-
Voorburg, Overschie, Wageningen en Amersfoort. Het onderscheid tussen stad en 
platteland wordt ook vanuit het perspectief van het schaap vager. Door selectief grazen 
en doordat de schapen in hun vacht plantenzaden verspreiden, ontstaan na verloop van 
tijd bloemrijke bermen. Voor het publiek is het leuk om de schapen door woonwijken te 
zien lopen. Of we deze kuddes de komende jaren weer zullen zien is twijfelachtig, omdat 
wordt verwacht dat het merendeel van de herders en hun kuddes de bezuinigingen op 
natuurbeheer niet zal doorstaan. 

Schaapskudde in Pijnacker-Nootdorp, 2011
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Ten slotte de wol. De prijs daarvoor is sinds de jaren tachtig sterk gedaald. Waar in de 
jaren zeventig, toen spinnen, haken en breien erg in de mode waren, voor een mooie 
vacht 30 tot 45 gulden betaald moest worden, kun je er nu voor pakweg vijf euro een 
krijgen. Hier ligt een link met de warme-truiendag en met de campaign for wool, die in 
2011 behalve in Engeland ook in Nederland gehouden werd. Wol wordt niet alleen 
aanbevolen om warme truien van te breien, maar bijvoorbeeld ook als duurzaam 
isolatiemateriaal in de bouw. Het enthousiasme om zelf wat te maken van wol neemt 
weer toe. Breien, weven en vilten zijn weer in de mode geraakt en zeker niet alleen bij 
oudere dames. Ook jonge mensen willen de voldoening ervaren van het handmatig 
vervaardigen en daarbij een persoonlijke touch aan het product geven. Helemaal stoer is 
de rage van graffity knitting of urban knitting, in het Nederlands: wildbreien. Dit woord werd 
gekozen tot mooiste nieuwe woord van 2011. Straatmeubilair en bomen worden (deels) 
ingepakt in een fleurig breiwerk. Wollig is weer leuk, hoewel het in het taalgebruik nog 
steeds niet zo op prijs wordt gesteld.

noten
1 cbs Statline
2 Henry Moore (1972). Henry Moore’s Sheep Sketches. Londen: Thames&Hudson.
3 ibidem
4 Jacques Engelen (2000). Schapen in Nederland. Doetinchem: Elsevier.
5 Zie www.herdy.co.uk geraadpleegd december 2011.
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‘Op voeten en fietsen naar school’ 
Of toch met de auto?

mariëlle cloïn en marjolijn van der klis

’s Ochtends en ’s middags is het niet een echt veilige situatie rondom de school. Mensen komen af en 
aan rijden en parkeren nog steeds vaak buiten de vakken. Wilt u dit alstublieft niet meer doen en als 
iemand u aanspreekt op fout rijgedrag en fout parkeren niet explosief reageren! Het gaat tenslotte om 
de veiligheid van onze kinderen. 

Bovenstaand verzoek aan ouders is te lezen in de schoolkrant van een basisschool in 
Utrecht. Het probleem dat wordt benoemd, zal ook herkenbaar zijn op veel andere 
scholen. Bij heel wat basisscholen in Nederland vinden zowel ouders als schoolleiding 
de verkeerssituatie gevaarlijk. Deze situaties ontstaan als er in een heel korte tijd erg 
veel ouders en jonge kinderen bij de school aankomen of vertrekken. ’s Ochtends, in het 
kwartier voordat de school begint, komt iedereen tegelijk aan: terwijl jonge kinderen 
de straat oversteken, komen van verschillende kanten gezinnen in auto’s aanrijden, op 
zoek naar een parkeerplek. Ondertussen schieten er fietsers voorbij die her en der op 
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de stoep hun fietsen neerzetten. Rondom veel scholen is er te weinig ruimte voor al dat 
verkeer. De situatie wordt dan onoverzichtelijk en soms zelfs onveilig. 
 Met de bedoeling wat aan deze gevaarlijke situatie te doen organiseert Veilig Verkeer 
Nederland (vvn) elk jaar de landelijke actiedag Op voeten en fietsen naar school. Deze dag 
vindt plaats tijdens de ‘Week van de vooruitgang’ in de derde week van september (ook 
wel de ‘Europese Mobiliteitsweek’ genoemd). De bedoeling is dat ouders met hun kin-
deren op deze dag zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school komen. vvn doet met 
deze insteek een moreel beroep op ouders om aan de veiligheid rondom school bij te 
dragen door niet met de auto te komen. 
 Als er minder auto’s bij de school komen, zou dat vlakbij de school zeker kunnen 
helpen om de situatie veiliger te maken. Het scp interviewde ouders over het brengen 
en halen van kinderen naar school (Van der Klis 2011). Daaruit kwam naar voren dat de 
angst die ouders voelen voor de veiligheid van hun kinderen zich niet alleen beperkt 
tot de directe omgeving van de school. Ouders maken zich zorgen over de gehele route 
vanaf huis. Het gevaarlijke verkeer is voor veel ouders sowieso een reden om hun kin-
deren tot minimaal een jaar of negen naar school te blijven begeleiden, ongeacht welk 
vervoermiddel ze gebruiken (cbs 2011). De angst om jonge kinderen zelfstandig te laten 
lopen of fietsen is terecht. In het drukke, chaotische verkeer van de ochtend- en avond-
spits zijn kinderen bijzonder kwetsbaar. Dat komt doordat zij de vaardigheden om veilig 
aan het verkeer deel te nemen nog grotendeels moeten leren (swov 2009). 
 In het fragment uit de schoolkrant lezen we echter meer. De oproep aan ouders om 
niet explosief op elkaar te reageren wijst er op dat ook stress een rol speelt. Vooral  
’s ochtends is het voor werkende ouders een hele kunst om eerst de kinderen op tijd op 
school te krijgen en vervolgens zelf op tijd op het werk te komen (zie tabel (Cloïn et al. 
2010)). Schooltijden en begintijden van het werk sluiten vaak zo nauw op elkaar aan dat 
ouders (te) weinig tijd hebben om de afstand tussen de school en het werk te overbrug-
gen. Daardoor is voor sommigen de auto de meest logische keuze (Van der Klis 2011). 
De auto is immers multifunctioneel: alle kinderen passen erin, de werkkleding van de 
ouders blijft netjes en ze kunnen meteen doorrijden naar het werk. 
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Moeders ervaren bij het op-tijd-komen wat vaker stress dan vaders (zie tabel). Niet zo 
vreemd, want moeders brengen en halen vaker dan vaders (Cloïn et al. 2010; Molnàr 
2005). De tijd dat moeders niet buitenshuis werkten en alle tijd hadden voor het bren-
gen en halen van de kinderen ligt inmiddels achter ons. Er zijn in Nederland steeds meer 
gezinnen met twee werkende ouders. Het komt dan ook steeds vaker voor dat moeders 
(en in mindere mate vaders) het brengen en halen van de kinderen moeten combineren 
met het woon-werkverkeer. Het verschijnsel van de vele auto’s rondom de school zal in 
dat licht dan ook niet snel verdwijnen.

Mate waarin ouders met een kind in de leeftijd 4-12 jaar regelmatig (= meerdere keren 
per week of per maand) stress ervaren (in procenten) 

  moeders vaders

Het op-tijd-wegbrengen naar de school 34 22
Het op-tijd-ophalen van school of opvang 23 18
Het op-tijd-komen op het werk a 30 27
Het op-tijd-weggaan van het werk a 31 30 

a    Alleen gevraagd aan werkende mensen met kinderen.

Bron: scp (tis ’09)

Verkeersveiligheid is uiteraard belangrijk voor kinderen die naar school gaan. Met de 
actie Op voeten en fietsen naar school en het morele beroep om niet met de auto naar school 
te komen richt vvn zich echter op slechts een deel van het probleem. Ook de situatie 
onderweg is voor kinderen immers onveilig. Bovendien wordt er met deze insteek aan 
voorbijgegaan dat werkende ouders veelal vanuit tijdgebrek voor de auto kiezen. Om 
die reden kan vvn beter inzetten op oplossingen waardoor gezinnen elkaar bij de school 
minder in de weg zitten, ongeacht het vervoermiddel dat zij gebruiken. Voorbeelden 
van dergelijke oplossingen bestaan al. Zo zijn er scholen waar verkeersouders met de 
gemeente om de tafel gaan om de straten rondom de school, inclusief de (hoofd)routes 
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naar de school toe, veiliger in te richten. Het scheiden van langzaam en snel verkeer 
met vrij liggende fietspaden is bijvoorbeeld voor het fietsverkeer van belang (swov 
2009). Ook zijn er scholen met ‘zoen- en zoefstroken’, waar ouders hun kinderen met 
een gerust hart uit de auto kunnen laten stappen zonder daarbij het overige verkeer te 
hinderen. Hoewel deze oplossingen niet resulteren in minder autoverkeer rondom de 
school, wordt de situatie wèl veiliger. Ouders kunnen dan het wegbrengen van de kinde-
ren combineren met het reizen naar het werk zonder dat de stress van het op tijd komen 
leidt tot explosieve situaties op het schoolplein.
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Dierendag 
Zijn hondenbezitters autoritairder en socialer dan kattenbezitters? 

Een achtergrondstukje voor Dierendag (4 oktober 2012), Kattendag (10 maart 2012) 
en de Ekkemeder Hondendag (7 juli 2012) 

paul dekker

Speciale dagen voor dieren zijn vaak voor huisdieren en dan 
in het bijzonder voor honden en katten. In het verlengde van 
eerder werk1 zal ik me in deze bijdrage richten op verschillen 
tussen honden- en kattenbezitters. Ik veronderstel dat zij hun 
dieren uitsluitend houden voor hun plezier, gezelschap en 
eventueel bescherming en niet voor toekomstige consump-
tie. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Niet in 
andere landen2-6 en toch ook niet bij ons, waar het konijn in 
ieder geval in 1961 nog de dubbelrol van pet en food vervulde, 
zij het toen al niet onomstreden,7 en waar tot op de dag van 
vandaag de poelier een stukje vacht aan een geslacht konijn Bauer Bruno D. im Rheintal 6
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laat zitten om te bewijzen dat je geen dode kat koopt. Over de morele en psychologische 
aspecten van het opeten van het eigen huisdier, van bepaalde diersoorten en van dieren 
überhaupt is het nodige door anderen geschreven.8-10 Laat ik me richten op dieren-
vrienden op wie ik me heb gespecialiseerd en over wie ik data heb. Een mens moet zijn 
beperkingen kennen. 
 Het sociaalwetenschappelijke onderzoek naar huisdieren en hun bezitters heeft 
na mijn eerder genoemde studie een enorme vlucht genomen.11 We weten niet alleen 
steeds meer over de motieven van mensen om wel12-13 of niet14 een huisdier te nemen, 
we krijgen ook een steeds dieper inzicht in de vele positieve15-16 en negatieve16-17 effecten 
van het dierenbezit voor de eigenaar. Slechts ter illustratie van de bereikte diepgang een 
conclusie uit een reviewartikel over 35 studies: ‘Dog-owners tend to be more physically 
active than non-owners; however, dogs have also been shown to inhibit physical activity 
for non-owners, under some circumstances.’16:8 Voor de omgekeerde effecten bestaat 
helaas minder aandacht, zij het dat er nu wel een globaal beeld ontstaat van de gevolgen 
van overgewicht van mensen op het overgewicht van hun honden18 en katten18-19. De 
interactie tussen het huisdier en zijn baasje mag zich al langer in een grote wetenschap-
pelijke aandacht verheugen.11,16,17,20-21 Een veelbelovend onderzoeksterrein is dat van de 
talige communicatie, met onder andere analyses van het praten met huisdieren22-23, ver-
gelijkende analyses (volwassen mensen spreken zowel tegen honden als kleine kinderen 
met een relatief hoge stem en met veel woordherhaling, maar honden krijgen gemid-
deld kortere zinnen en kleine kinderen vaker vragen, althans in Amerika22) en onderzoek 
van het praten over huisdieren.24 Overigens gaan al deze studies21-24 over honden. Die 
staan ook centraal in de omvangrijke literatuur over de gelijkenis tussen huisdier en 
dierenbezitter. Door onafhankelijke proefpersonen afbeeldingen van honden met die 
van hondenbezitters te laten matchen is het bestaan van uiterlijke overeenkomsten 
inmiddels overtuigend aangetoond, niet alleen in de Verenigde Staten25-27 maar ook in 
Japan28. Ingewikkelder is het vraagstuk van de innerlijke gelijkenis. Dat onderzoek staat 
nog in de kinderschoenen, maar kan wel voortbouwen op uitgebreid persoonlijkheids-
onderzoek bij dieren,29-31 dierkarakteriseringen van mensen32-33 en talrijke analyses van de 



106

4 ok tober

voorkeuren van mensen voor verschillende diersoorten34-35 en rassen per soort – met ook 
hier weer erg veel honden.36-37 Daarbij mag onderzoek naar hondenhaters niet onver-
meld blijven.38  
 Op basis van de hier kort aangestipte literatuur toetsen we de hypothesen dat, in 
vergelijking met kattenbezitters, hondenbezitters autoritairder zijn (h1)1,35,37,39 en – vanwege 
zowel hun sociale hondgerelateerde gedrag (wandelend en praatjes makend)15,16,17,24 als 
hun karakterologische overeenkomst met de hond (communicatief en pleasend)29-32, 36 – 
beschikken over meer sociale steun (h2) en meer sociaal vertrouwen (h3).  
 De tabel laat in alle drie gevallen een verschil tussen de eerste twee categorieën die- 
renbezitters zien (significantie p= 0,006, 0,000 resp. 0,015 eenzijdig), maar alleen bij 
autoritarisme in overeenstemming met de hypothese. Hondenbezitters zijn autoritair-
der, maar in tegenstelling tot de verwachtingen hebben ze minder sociale steun en minder 
sociaal vertrouwen.

Instemming met drie stellingen, in procenten van de bevolking van 18 jaar en ouder in 2011

  Het zou goed zijn als het Er zijn mensen Over het algemeen
  bestuur van het land werd bij wie ik terecht zijn de meeste
dierenbezit overgelaten aan enkele kan met persoonlijke mensen wel
(in % van de bevolking) krachtige leiders problemen te vertrouwen

bezit een of meer honden (14%) 30 76 51

bezit een of meer katten (20%) 25 82 62

bezit zowel hond(en) als kat(ten) (6%) 31 80 51

bezit geen van beide (60%) 30 79 64

allen (100% = 3821) 29 79 61 

Bron: cob 2011/1-4 (n=4200 van wie 379 respondenten zonder informatie over hun dierenbezit)

In logliniaire analyses is vervolgens voor de hele populatie nagegaan in hoeverre het 
hebben van een of meer honden en van een of meer katten statistisch effecten heeft en 
in hoeverre die effecten een controle standhouden op effecten van sekse, leeftijd, oplei-
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dingsniveau, stedelijkheid en het hebben van een partner en kinderen. Bij sympathie 
voor sterke leiders is er alleen sprake van een negatieve samenhang met kattenbezit en 
dat verdwijnt als voor effecten van de andere kenmerken wordt gecontroleerd (vooral 
door het sekseverschil: vrouwen houden meer van katten én minder van sterke leiders). 
Hondenbezit blijkt samen te gaan met minder sociale steun en kattenbezit met meer 
sociale steun. Gecontroleerd voor de andere kenmerken houdt hondenbezit een nega-
tief effect. Hondenbezit gaat ook samen met minder sociaal vertrouwen en gecontro-
leerd voor andere kenmerken behoudt dat bezit ook hier een negatief effect. 
 Kortom, honden- en kattenbezitters onderscheiden zich van elkaar, maar niet altijd 
volgens de dominante theorie en er kan niet aannemelijk worden gemaakt dat het bezit 
van deze diersoorten als zodanig veel effecten ressorteert. In het geval van autoritarisme 
zijn er helemaal geen netto-effecten en in het geval van sociale steun en sociaal vertrou-
wen is er alleen een negatief effect van hondenbezit. De vraag is echter of dit statistische 
effect samenvalt met een causaal effect. Een omgekeerde veroorzaking is ook goed 
voorstelbaar: mensen zonder sociale steun en zonder sociaal vertrouwen zoeken hun 
toevlucht bij een hond.12, 14, echter 38  
 Met het beschikbare materiaal is daar verder niets over te zeggen. Het uiteenrafelen 
van de causale relaties is een van de vele uitdagingen voor verder onderzoek op het boei-
ende en snel evoluerende terrein van de sociale en politieke antrozoölogie.1,9,11-14,29-39
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Actief ouder worden
cretien van campen en mirjam de klerk

Ouder worden gaat vanzelf. De roep om ‘actief ’ ouder te worden, die we vaak van over-
heidswege horen, klinkt daarom wat vreemd in de oren. 2012 is nu zelfs door de Euro-
pese Commissie uitgeroepen tot Het Europees Jaar van actief ouder worden (European Year for 
Active Ageing). Het doel van dit jaar is om ouderen in beweging te brengen. Door ouderen 
uit te nodigen of uit te dagen om actiever aan de samenleving deel te nemen worden ze 
ook gezond ouder, zo is één van de gedachten. Bovendien is het goed voor hun netwerk: 
zij onderhouden op die manier hun contacten en dat is goed voor hun welzijn en daar-
mee voor hun gezondheid. Concreet betekent meedoen aan de samenleving: meedoen 
aan activiteiten in de buurt of meehelpen als vrijwilliger, bijvoorbeeld bij een kerk, in 
de zorg, het buurtwerk, of een tuiniers-, wandel- of andere vereniging. Door mee te 
doen aan het sociale leven word je vanzelfsprekend ook lichamelijk actiever. Je gaat de 
deur uit, stapt op de fiets naar de sportvereniging, gaat wandelen met de club of bood-
schappen doen voor de buurman die slecht ter been is. Want dat is natuurlijk ook mooi 
meegenomen: ouderen die actief zijn, doen dat niet alleen voor hun eigen welbevinden, 
maar in veel gevallen ook voor een ander.
 Talloze studies laten zien dat bewegen goed is voor ouderen en ouderen hadden dat 
zelf natuurlijk ook al door. Ouderen doen dat echter anders dan jongeren. Bij bewegen 
denken de meeste mensen aan fitness en sport. Ouderen zien dat anders. Ze zijn minder 
prestatiegericht dan jongeren. Jongeren zie je in flitsende outfit zich afbeulen op park- 
en bospaden. Ouderen zien bewegen vaak veel meer als ontspanning en bewegen dan 
ook vaak voor de gezelligheid en samen met anderen. 
 Het Europese jaar voor actief ouder worden is bedoeld om ouderen te stimuleren 
actiever te worden. Deze aansporing van ‘actief ouder worden’ is niet nieuw. In Neder-
land en tal van andere landen is dit al jarenlang overheidsbeleid. Zijn ouderen in de 
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laatste decennia actiever geworden in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk? De omvang van 
het vrijwilligerswerk is een goede graadmeter voor het sociaal actief zijn van ouderen. 
 Het aandeel ouderen (50-plussers) dat vrijwilligerswerk verricht (dat wil zeggen onbe-
taald werk doet ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging) is 
aanzienlijk: circa 30%. Dit aandeel is bovendien sinds 1993 (toen was het 27%) heel licht 
toegenomen. Deze toename is vooral te zien bij de 51-64-jarigen. In het algemeen is er 
dus weinig veranderd. 

Veel ouderen doen vrijwilligerswerk. Daar profiteren anderen en de samenleving in het 
geheel van, maar levert het hen zelf ook iets op? Welke voordelen heeft actief meedoen 

Tonnie van Tooren is gepensioneerd chauffeur en rijdt nu als vrijwilliger bewoners van woonzorgcentrum 
Steenvoorde met hun touringcar van theetuinen tot tuincentra. Foto: © Marion Duimel | Stichting GetOud
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in vrijwilligerswerk en erop uitgaan? Waarom zou je inderdaad niet lekker thuis bij de 
haard in een luie fauteuil blijven? Zeker met dit koude weer.
 We hebben een groep 50-plussers die actief zijn in vrijwilligerswerk vergeleken met 
eenzelfde leeftijdsgroep die niet actief is in vrijwilligerswerk. De vergelijking laat zien 
dat de actieven zich over het algemeen gezonder en gelukkiger voelen. We zien ook dat 
ze lichamelijk actiever zijn: ze wandelen en fietsen meer, doen vaker aan tuinieren en 
klussen en sporten meer dagen per week. En ze voelen zich minder vaak vermoeid of 
uitgeput, hoewel ze juist actiever zijn! 
 Of het nu komt door het vrijwilligerswerk dat 50-plusssers zich gezonder en geluk-
kiger voelen of dat gezonde en gelukkige 50-plussers eerder geneigd zijn om actiever 
te worden en anderen te helpen is op grond van onze studie niet duidelijk te maken. 
Je mag er vanuit gaan dat het in beide richtingen werkt. Een belangrijke uitkomst is in 
ieder geval dat actief zijn en je gezond en gelukkig voelen samengaan. 
 Volgens ons zit het geheim van gezond ouder worden vooral in het regelmatig bezig 
zijn met en voor anderen. De boodschap dat in beweging komen niet alleen betekent dat 
je eenmaal per week naar de fitness gaat, maar dat het veel meer een kwestie is van dingen 
blijven ondernemen, je inzetten samen met en voor anderen, is een boodschap die nog te 
onbekend is en in die zin is het European Year for Active Ageing een prima initiatief!
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8 oktober in Alkmaar

frans knol

Net als Leiden heeft Alkmaar zijn ontzetsfeest. Op 8 oktober 1573 werd de stad ontzet van 
de belegering van de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De Spanjaarden trok-
ken zich onder leiding van Don Frederik, de zoon van de Hertog van Alva, terug. 
Het beleg begon op 21 augustus 1573 en het Spaanse leger moest het beleg opgeven, 
nadat in september Diederik van Sonoy op last van Prins Willem van Oranje opdracht gaf 
de dijken door te steken. De uitvoering daarvan vond op 23 september plaats. Daaraan 
voorafgaand kwam op 18 september een grote Spaanse aanval die de Alkmaarders wisten 
te weerstaan.
 Het ontzet was aanleiding voor een jaarlijkse herdenking in de vorm van een feest 
dat overigens pas aan het einde van de negentiende eeuw voor het eerst werd gevierd. 
De organisatie is sinds jaar en dag in handen van een specifiek daarvoor opgerichte 
vereniging: ‘de 8 Oktober Vereeniging’. Leerlingen van Alkmaarse scholen hoeven op de 
achtste oktober niet naar school en ook verschillende bedrijven en instellingen geven 
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hun werknemers die dag vrijaf; traditioneel is er kermis, er zijn optochten en er is een 
afsluitend vuurwerk.
 In 2011 werd het feest voor de 150ste keer gevierd. In de promotietekst op de website 
van de vereniging staat:

‘Een van de doelen van de 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet” is het bevorderen van het 
bewustzijn van onze democratische verworvenheden van vrijheid en verdraagzaamheid onder 
meer bekeken vanuit de historische betekenis van stad Alkmaar. De vereeniging beoogt verder 
de binding en saamhorigheid in de Alkmaarse samenleving te versterken en de identiteit van de 
stad Alkmaar en haar gemeenschap uit te bouwen.’ 

8 oktober bepaalt kennelijk mede (of is in ieder geval verbonden met) de identiteit van de 
stad Alkmaar en zijn bewoners. In hoeverre is dat zichtbaar in een binding met de stad? 
 Via het woon’2009-onderzoek is hiervan een indicatie te geven door Alkmaar te 
vergelijken met andere middelgrote steden, steden van 50.000 inwoners tot 150.000 
inwoners. In het onderzoek wordt gevraagd naar de mate waarin de bewoners zich aan 
hun woonplaats gehecht voelen.

In vergelijking met de overige gemeenten van 50.000-150.000 inwoners is de bevolking 
van Alkmaar verhoudingsgewijs vaker echt gehecht aan de woonplaats. Waar in de 
overige gemeenten in deze grootteklasse 73 % van de inwoners zich aan de woonplaats 

hecht, is dat in Alkmaar 83%. Volgens de Atlas 
voor Gemeenten 2010, die steden van meer dan 
50.000 inwoners met elkaar vergelijkt, staat Alk-
maar wat betreft de woonaantrekkelijkheid1 op 
de 32ste plaats (Marlet en Van Woerkens 2011).
De vraag is nu in hoeverre die ene gebeurtenis 
in het verre verleden ook de hechting bepaalt. 
Er zijn meer kenmerken die Alkmaar een aan-
trekkelijke woonstad maken. Ten eerste is er het 
historische centrum, met een omvangrijk win-8 oktoberfeest 2011 voor het stadhuis van Alkmaar
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kelapparaat (Cortie 1987). Ten tweede is er de ligging op een oude strandwal nabij zee en 
strand aan de westzijde en een aangenaam open polderlandschap aan de oostzijde. Op 
de oude strandwal zijn aantrekkelijke bos- en parkgebieden gerealiseerd (Alkmaarder 
Hout, Heilooerbos).
 In hoeverre zijn andere kenmerken dan een jaarlijks lokaal feest belangrijk voor de 
hechting aan de woonplaats? Ik heb een aantal middelgrote steden geselecteerd, die even-
als Alkmaar nabij een bos- en/of duinachtige omgeving liggen, een historische binnenstad 
hebben en een omvangrijk winkelbestand. Het gaat om Haarlem, Leiden, Vlaardingen, 
Middelburg/Vlissingen, Groningen, Amersfoort en Nijmegen. Met uitzondering van Vlaar-
dingen scoren zij allemaal beter op de woonaantrekkelijkheidsindex dan Alkmaar.2 

Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat (sterk) aan de woonplaats is gehecht, 
in acht middelgrote steden

 

Bron: cbs: Woon’2009
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In bovenstaande figuur worden de uitkomsten van de analyse weergegeven. Het blijkt 
dat Alkmaar niet de stad is met de meeste hechting aan de woonplaats; dat is Groningen. 
En ook Haarlem staat hoger in deze selectie van negen steden. Wel staan de steden die 
tijdens hun bestaan een beleg en/of een ontzet hebben gekend (Alkmaar, Groningen, 
Haarlem, Leiden) hoog op de ranglijst. Haarlem kende, evenals de andere drie steden, 
een beleg, maar gaf zich aan het einde van het beleg over aan de Spanjaarden. Een 
bevrijdingsfeest zat er voor deze stad dus niet in. Groningen viert wel een ontzet van 
de stad (in 1672), alleen had dit ontzet (dus) niet met de Tachtigjarige Oorlog te maken, 
maar met het beleg door de bisschop van Munster.
 De verschillen tussen de steden zijn niet groot, de bindingspercentages liggen tussen 
de 70% en 90%. Bij het rangschikken van deze percentages blijken de steden die een ont-
zetsfeest vieren hoog in de rangorde te staan. Daarbij is het echter de vraag of die hoge 
plaats samengaat met een dergelijk ontzetsfeest. De stad met het hoogste bindingsper-
centage, Groningen, scoort ook erg hoog (in ieder geval aanmerkelijk hoger dan Alkmaar) 
op een aantal objectieve factoren die als woonaantrekkelijkheid zijn aan te duiden. En de 
stad met een vrijwel even hoog bindingspercentage als Alkmaar (Haarlem) heeft niet eens 
een (ontzets)feest. Dit betekent dat het doel van de 8 October Vereniging, binding aan de 
woonplaats, wel is te halen en dat een feest inderdaad een bijdrage kan leveren, maar dat 
zo’n feest beslist geen noodzakelijke voorwaarde is voor een dergelijke binding. 
 

noten
1 De woonaantrekkelijkheid, zoals door Marlet en Van Woerkens gemeten, bestaat uit de componenten: 

bereikbaarheid van banen, cultureel aanbod, veiligheid, percentage koopwoningen, nabijheid natuurge-
bieden, culinair aanbod, aanwezigheid universiteit, en percentage vooroorlogse woningen.

2 De rangnummers op de woonaantrekkelijkheidsindex zijn voor de overige steden: Groningen: 12, Haar-
lem: 6, Leiden: 9, Amersfoort: 15, en Vlaardingen: 43. Middelburg en Vlissingen hebben gezamenlijk wel 
meer dan 50.000 inwoners, maar afzonderlijk niet. Ze ontbreken dan ook in de Atlas voor Gemeenten. 
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Week van de Opvoeding
freek bucx, simone de roos en sander bot

In ruim tweehonderd gemeenten in Nederland vonden tijdens de eerste landelijke Week 
van de Opvoeding (van 10 tot en met 17 oktober 2011) meer dan 1200 activiteiten plaats 
rondom het thema opvoeden en opgroeien. Van opvoedspellen, voorleesochtenden, 
verkiezingen voor de beste oppas en workshops tot een congres voor ouders, opvoed-
debatten en thema-avonden. Allemaal activiteiten om ouders en mede-opvoeders in het 
zonnetje te zetten en hen te stimuleren met elkaar over de opvoeding te praten. Staats-
secretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner hecht veel waarde aan dit initiatief en bena-
drukt dat deze eerste opvoedweek niet de laatste zal zijn (http://www.nji.nl/smartsite.
dws?id=130952). Ook in andere Europese landen zoals België en Groot-Brittannië is er 
een ‘Week van de Opvoeding’. Een hele week maar liefst voor de opvoeding en ouders, 
is dat wel nodig? Komen ouders aandacht tekort? Gaat er zoveel fout in de opvoeding 
dat we daar een week per jaar bij moeten stilstaan? 
 Zo zwaar hebben ouders het toch niet? En zo slecht gaat het toch niet met de op- 
voeding? Ouders kunnen tenslotte rekenen op de onvoorwaardelijke liefde van hun 
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kinderen. En ouders zijn ook prima in staat ze op te voeden, niet alleen volgens henzelf 
(Bucx en De Roos 2011) maar ook volgens de kinderen (Zeijl et al. 2005; Distelbrink et al. 
2010). Bovendien helpen de grootouders of vrienden graag mee door bijvoorbeeld op 
te passen en doen de ouders op hen een beroep wanneer zij advies nodig hebben over 
de opvoeding (Doorten en Bucx 2011). Tenslotte worden ouders ook financieel aan alle 
kanten ondersteund, bijvoorbeeld door de kinderbijslag, het kindgebonden budget en 
de kinderopvangtoeslag.
 Zijn er toch ook kanttekeningen te plaatsen bij het walhalla van het ouderschap? Uit 
het scp-Gezinsrapport van vorig jaar bleek niet alleen dat ouders vinden dat ze het goed 
doen, maar tegelijkertijd ook dat veel ouders behoorlijk onzeker zijn en dat zij opvoeden 
soms knap lastig vinden. Zo heeft 18% van de vaders en 22% van de moeders soms het 
gevoel dat ze de opvoeding van hun kind niet goed in de hand hebben (Bucx en De Roos 
2011). Wanneer moet je streng zijn, wanneer mag je de teugels laten vieren? Veel ouders 
vinden het belangrijk dat hun kinderen leren voor zichzelf op te komen en zelfstandig 
keuzes te maken. Je geeft ze dus thuis de ruimte om mee te praten en mee te beslissen. 
Maar je wilt als ouder ook weer niet dat je kind een veeleisend en lastig ettertje wordt, 
dat geen rekening houdt met andere mensen. Duidelijke grenzen en regels zijn daarom 
ook belangrijk. Naar eigen zeggen zorgen de meeste ouders er wel voor dat voor hun 
kind vaste regels gelden. Daarentegen is bijna een derde van de ouders niet zo consistent 
in het handhaven van die regels (Bucx en De Roos 2011).
 Het opvoeden van kinderen is niet alleen best moeilijk, het kost ook veel geld en tijd. 
Een kind kost vanaf zijn of haar geboorte totdat hij of zij gaat werken meer dan 100.000 
euro (Nibud 2009). Moeders besteden bijna veertien uur per week aan de zorg voor 
kinderen, vaders ruim zes uur (Cloïn en Schols 2011). En dan moet er ook nog gewerkt 
worden! Bijna één op de drie ouders ervaart het combineren van de zorg voor kinderen 
en werk als zwaar (Cloïn en Schols 2011). Betaald werk en de zorg voor kinderen vragen 
soms zoveel aandacht van ouders dat zij minder aan zichzelf toekomen. Met name moe-
ders hebben minder tijd voor hun sociale leven, hobby’s en sport.
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De geboorte van een kind is niet alleen een vreugdevolle gebeurtenis, het zet je leven 
helemaal op zijn kop en vraagt veel aanpassingen. Moeders voelen zich vaker ongeluk-
kig en vaders voelen zich vaker eenzaam (Keizer 2010). Dit komt misschien omdat er 
minder tijd is voor contacten met vrienden of collega’s dan voorheen. Ook de relatie 
tussen de nieuwe ouders onderling wordt er niet beter op; zo zijn er meer ruzies en 
irritaties over en weer (Demo en Cox 2000). Grootouders zijn vaak verguld met de komst 
van kleinkinderen en zij passen ook regelmatig op. Tegelijkertijd zijn er ook meer 
conflicten tussen de grootouders en de nieuwbakken ouders en is er minder onderling 
begrip (Aquilino 1997; Bucx 2009). Mogelijk komt dit doordat grootouders een andere 
visie hebben op het opvoeden van kinderen.
 De zorg voor kinderen houdt niet op als kinderen groot zijn, het ouderlijk huis heb-
ben verlaten en op zichzelf wonen. Bijna een derde van alle jongvolwassen kinderen 
krijgt financiële steun van hun ouders – bijvoorbeeld voor de aanschaf van een woning 
(Bucx en De Roos 2010). En 29% van de jongvolwassen kinderen krijgt regelmatig prak-
tische hulp van ouders, bijvoorbeeld bij het inrichten van de woning. Verder blijven 
ouders voor de meeste kinderen een belangrijke bron van emotionele steun en persoon-
lijk advies (Bucx 2009; Fingerman et al. 2009). En wanneer jongvolwassen kinderen hun 
baan verliezen of hun relatie stukloopt, zijn ouders vaak niet te beroerd om hen weer 
een tijdje in huis op te nemen. De laatste jaren is het aandeel ‘boemerangkinderen’ 
toegenomen tot ongeveer 15% (Wobma en De Graaf 2010).
 Gezien alles wat er op ouders afkomt, is het geen toeval dat voor dit korte stukje drie 
auteurs nodig waren; het valt niet mee om naast de gebruikelijke werkdruk een extra 
stukje te schrijven wanneer je de zorg hebt over kinderen in baby-, peuter- of tiener-
puberteit. Al met al kunnen we concluderen dat een week per jaar veel te weinig is om 
aan de noden van de moderne ouder tegemoet te komen. Gelukkig hebben we door dit 
gezamenlijke schrijfproces met elkaar over opvoeden kunnen spreken en elkaar tips 
kunnen geven door elkaar alledaagse opvoedvragen te stellen. Wij zetten de Week van de 
Opvoeding dus nog even voort!
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Door meten tot weten
Over de heugelijke viering van de Dag van de Statistiek 

emily miltenburg en eelco harteveld

Waar zouden we zijn zonder statistiek? Nergens, aldus de Verenigde Naties: statistiek 
is onmisbaar voor de moderne samenleving. Om de wereldburgers te wijzen op het 
immense belang van statistiek riep de vn 20 oktober uit tot de Dag van de Statistiek. 
Secretaris-generaal Ban Ki-moon zette daarbij hoog in: ‘Let us all acknowledge the 
crucial role of statistics in fulfilling our global mission of development and peace’ (vn 
2010a).
 Een heugelijke dag, die de vn opvrolijkte met een statistisch weetje: alleen al in het 
jaar 2010 hebben meer dan drie miljard mensen deelgenomen aan een survey of volks-
telling. Ook de individuele lidstaten lieten de dag niet ongevierd voorbijgaan. Fiji orga-
niseerde een mars door de hoofdstad met vooraanstaande statistici en enkele ministers. 
Het Palestijnse Bureau voor de Statistiek organiseerde een prijsvraag. Ons eigen Centraal 
Bureau voor de Statistiek kwam met enkele speciale gastcolleges en publicaties om ‘stil 
[te staan] bij de betekenis en de verdiensten van het stelsel van statistieken op nationaal 
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en internationaal niveau’ (cbs 2010). Kortom, aandacht alom bij de beoefenaars van het 
vak.
 Internationale samenwerking op het gebied van de statistiek stamt uit de negen-
tiende eeuw. De aartsvader van de wereldwijde statistische samenwerking is de Belgische 
socioloog en statisticus Adolphe Quételet (1796-1874). Hij was in de sociale wetenschap-
pen één van de eersten die statistische methodes toepaste. In 1853 organiseerde Quételet 
in Brussel een congres voor statistici uit heel de wereld (isi 2011). Hieruit kwam het 
International Statistical Institute voort, dat zich tot op de dag van vandaag ten doel stelt 
de samenwerking tussen statistici wereldwijd te bevorderen. Het hoofdkwartier bevindt 
zich in het gebouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) in Den Haag. 
 In 1947 werd de United Nations Statistical Commission (unsc) opgericht met als doel 
samenwerking tussen landen op het gebied van statistiek te bevorderen en statistische 
normen op te stellen. Een recente taak van de unsc is het bijhouden en inzichtelijk 
maken van de voortgang in het behalen van de Millenniumdoelen (vn 2011). Statistiek 
is dan ook geen luxe, meent de secretaris-generaal van de vn: ‘Statistics are a central 
consideration in justifying almost every aspect of budgets and programmes that enable 
hungry children to be fed or that provide shelter and emergency health care for victims 
of natural disasters’ (vn 2011). In de woorden van Paul Cheung, de baas van het unsc: 
‘Statistics ultimately serve everyone in society’ (vn 2010b).
 Overheden grepen de Dag van de Statistiek wereldwijd aan om het belang van sta-
tistieken duidelijk te maken. De regering van de Bahama’s riep haar inwoners op mee 
te werken aan een nationaal onderzoek onder huishoudens. Ook Singapore deed een 
beroep op haar burgers: ‘Your response matters. Help shape the future together.’ Thai-
land publiceerde een stripverhaal, afgesloten met een duidelijk boodschap: ‘It is time to 
give information’ (vn 2010c). Zonder medewerking van burgers staan statistici met lege 
handen.
 Ondanks de mondiale samenwerking zijn in veel landen betrouwbare statistieken 
nog allerminst de gewoonste zaak van de wereld. Volgens de vn hebben statistici de 
taak om systematisch gegevens te verzamelen die betrouwbaar en onpartijdig zijn. Toch 
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verschillen landen onderling sterk in de kwaliteit van de overheidsstatistieken. Soms 
beschikt men onvoldoende over goede gegevens, maar soms worden de gegevens ook 
opzettelijk gemanipuleerd. Het Chinese Bureau voor de Statistiek raakte – ondanks de 
slogan ‘China Statistics: Open and Transparant’ – het afgelopen decennium meerdere 
malen in opspraak door vervalsingen in de cijfers over de hoogte van de economische 
groei. De gepubliceerde cijfers strookten wel met de beleidsdoelen van de Chinese over-
heid, maar weerspiegelden niet op een juiste manier de stand van zaken in de economie 
van het land. Griekenland wist zich omstreeks de eeuwwisseling mede dankzij een 
historisch laag begrotingstekort te kwalificeren voor deelname aan de euro. Kort na de 
invoering van de gemeenschappelijke Europese munt bleek echter dat deze cijfers nooit 
hebben geklopt.
 Andere landen ontbreekt het simpelweg aan geld en expertise om data te verzame-
len en te analyseren. De vn maakt graag geld vrij om deze landen te ondersteunen in 
het ontwikkelen van nationale statistieken. Afghanistan kende tot voor kort door de 
jarenlange burgeroorlog amper een statistische infrastructuur. Omdat de Taliban na hun 
machtsovername alle dataverzamelingen hadden stopgezet, heeft de Afghaanse Centrale 
Statistische Organisatie (csoa) over die periode geen enkel cijfer. Sinds 2001 heeft de 
csoa met buitenlandse hulp weer enkele projecten kunnen opstarten. Daarbij worden 
soms wel verrassende prioriteiten gesteld: zo betrof één van de eerste onderzoeken een 
enquête onder gehandicapten over de bereikbaarheid van gebouwen met meer dan één 
verdieping (Central Statistics Organisation Afghanistan 2008).
 Europa kent een weelde aan overheidsstatistieken. Nederland behoort volgens Philip 
Hans Franses, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, tot de wereldtop wat betreft over-
heidsstatistieken. Slechts enkele andere landen – waaronder Denemarken, Zweden en 
het Verenigd Koninkrijk – kennen een daadwerkelijk onafhankelijk instituut zoals het 
Nederlandse cbs (De Boer 2009). Figuur 1 laat overigens wel zien dat het vertrouwen van 
de burgers in de officiële statistieken nergens in Europa vanzelfsprekend is. In landen 
met een onafhankelijk statistisch bureau bestaat ook niet meer vertrouwen in overheids-
statistieken dan elders. Weliswaar zeggen de Denen, Zweden en Nederlanders veel ver-
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Figuur 1  Gemiddeld vertrouwen in officiële statistieken, per land in 2007 en 2009 (in procenten) a

a  Vraag: ‘Personally, how much  
 trust do you have in the official
 statistics in (your country), for  
 example the statistics on unem-
 ployment, inflation or economic 
 growth? Would you say that you 
 tend to trust these official sta-
 tistics or tend not to trust 
 them?’

Bron: Eurobarometer 69.3 en 27.1
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trouwen in de statistieken van de overheid te hebben (een ruime 70% van de bevolking), 
maar in het Verenigd Koninkrijk zien we een opvallend laag niveau van vertrouwen 
(slechts één derde van de bevolking). Andere landen met weinig vertrouwen bij de 
bevolking in de statistieken van de overheid zijn Frankrijk en Duitsland. De verzame-
ling landen waar minder dan de helft van de bevolking vertrouwen heeft in de officiële 
statistieken is een bont gezelschap van noordelijke en zuidelijke landen, eeuwenoude 
democratieën en voormalige dictaturen.

De tabel toont de resultaten van een multilevel logistische regressie waarin het ver-
trouwen van Europese burgers in de officiële statistieken wordt voorspeld aan de hand 
van een aantal kenmerken op individueel en nationaal niveau. Daaruit blijkt dat het 
vertrouwen niet afhangt van de onderzochte kenmerken van de landen: noch de groei 
van het bnp, noch het niveau van corruptie verklaart de verschillen in vertrouwen. Het is 
trouwens zeer de vraag of burgers over deze kenmerken van hun land voldoende geïn-
formeerd zijn om dit te kunnen laten meespelen in hun opvatting over de betrouwbaar-
heid van de officiële statistieken.
 Op het niveau van de individuele burger hangt vertrouwen in officiële statistieken 
logischerwijs sterk samen met de mate van vertrouwen in de overheid. Daarnaast zijn 
een hogere welvaart van het huishouden en een hogere sociale status significant positief 
geassocieerd met vertrouwen in overheidsstatistieken. Ook is er sprake van een interac-
tie tussen welvaart en vertrouwen in de overheid. Wantrouwen ten opzichte van de over-
heid en armoede versterken elkaar in het negatieve karakter van het oordeel. Opvallend 
genoeg vertoont het aantal jaren dat men onderwijs heeft gevolgd geen verband met 
de mate van vertrouwen in officiële statistieken. Evenmin is er een verschil te vinden 
tussen mannen en vrouwen en ook leeftijd lijkt amper van belang. Wel blijken burgers 
die gelukkig zijn meer vertrouwen te hebben in overheidsstatistieken dan ongelukkige 
burgers.
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Voorspelling van vertrouwen in officiële statistieken a  (Multilevel logistische regressie)

        odds-ratio standaardfout

vertrouwen in de in de overheid b 1,693*** 0,261
sociaal vertrouwen c 1,331*** 0,048
leeftijd 0,995*** 0,001
geslacht (man)  1,006 0,03
geluk d 1,045*** 0,009
welvaart (zelfplaatsing) e 1,043** 0,014
sociale status (zelfplaatsing) f 1,050*** 0,014
vertrouwen in de overheid x welvaart 1,057* 0,027
lengte van gevolgd onderwijs 0,999 0,001
groei in bnp g 1,002 0,017
corruptie  h 1,004 0,043
intercept 1,693 0,261

tweezijdige toets *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10

a  ‘Personally, how much trust do you have in the official statistics in [your country], for example the statistics on unem-
ployment, inflation or economic growth?’, met opties 0 (‘Tend not to trust’) en 1 (‘Tend to trust’).

b  ‘Please tell me how much you personally trust each of the following institutions: the [national] government’, van 1 (‘Do 
not trust at all’) tot 10 (‘trust completely’).

c  ‘Generally speaking, would you say that most people can be trusted, or that you can’t be too careful in dealing with 
people?’, van 1 (‘You can’t be too careful’) tot 10 (‘Most people can be trusted’).

d  ‘All things considered, how satisfied would you say you are with your life these days?’, van 1 (‘Very dissatisfied’) tot 10 
(‘Very satisfied’).

e  ‘On this card, please select the letter that would best describe the situation of your household’, van 1 (‘Very poor’) tot 
(‘Very wealthy’).

f  ‘Could you tell me on which step you would place yourself?’, van 1 (‘The lowest level society’) tot 10 (‘The highest level 
in society’).

g  Bron: Eurostat.
h  Bron: Corruption Perception Index van Freedom House. 

Bron: Eurobarometer 72.1
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Figuur 2 toont het verwachte vertrouwen in statistiek voor enkele categorieën burgers. 
De welvarende, vertrouwende en gelukkige burger heeft gemiddeld duidelijk meer 
vertrouwen in de overheidsstatistieken. De vraag op welke manier de verschillende 
kenmerken met elkaar samenhangen, moet echter onbeantwoord blijven. Deze 
constatering legt meteen de vinger op een zere plek in de interpretatie van statistische 
gegevens. Er valt van alles in te lezen over feiten, trends en processen in de samenleving, 
maar het blijft lastig om met niets meer dan de statistische gegevens menselijk gedrag te 
verklaren. 

Figuur 2  Voorspelde kans om vertrouwen te hebben in officiële statistieken voor enkele categorieën 
            burgers (in procenten)

Met enige voorzichtigheid voor sommige landen kan op basis van figuur 1 echter wel 
gezegd worden dat het vertrouwen in overheidsstatistieken in Nederland wat lijkt te zijn 
afgenomen. Deze daling wordt op een opmerkelijke manier weerspiegeld in het poli-
tieke debat, waar soms nogal gemakkelijk wordt gegoocheld met statistische gegevens. 
Louise Fresco verbindt de naar haar oordeel opkomende trend van fact free politics – het 
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negeren van feiten en statistieken – in haar Kohnstammlezing juist met ‘de overvloed 
aan feiten (en) de afkalvende autoriteit van kennis…’ (Fresco 2011). 
 Terwijl de vn er wereldwijd voor pleit om statistiek als leidraad voor beleid te nemen 
lijkt in Nederland sprake van een vermindering van de betekenis van ‘harde cijfers’ in 
het politieke debat. Brits onderzoek heeft al laten zien dat de burger overheidsstatistie-
ken wantrouwt als deze niet stroken met zijn of haar individuele ervaring (Bailey et al. 
2010). Zolang de burger zich onveilig voelt op straat, blijven berichten over een objectief 
verbeterde veiligheid aan dovemansoren gericht. Voor de burgers is de overheidsstatis-
tiek pas interessant als deze overeenkomt met wat zij denken dat het geval is. Ook de 
Nederlandse burger lijkt in toenemende mate – naar het woord van Paul Schnabel – 
‘realiteitsresistent’. Het gezag van de Nederlandse statistiek kan dus wel een opsteker 
gebruiken. Helaas moeten we wachten tot oktober 2015 voor de volgende Dag van de 
Statistiek.
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Verkiezingsdag
Zeven tips voor je eigen feest van de democratie 

josje den ridder

De meeste feestdagen staan jaarlijks op de kalender, maar sommige feestdagen zijn 
zeldzamer – en dat zijn misschien wel de mooiste. Een voorbeeld van zo’n onregelma-
tige feestdag is wat wel ‘het feest van de democratie’ wordt genoemd: verkiezingsdag. 
In nieuwe democratieën wordt die dag nog echt opgevat als iets heuglijks: opgetogen 
mensen staan geduldig te wachten in de rij voor het stembureau. In Nederland lijkt elk 
greintje feestgevoel over verkiezingsdag te zijn weggeëbd. We mopperen ons een weg 
naar het stembureau, roepen dat het niet uitmaakt ‘of je nou door de kat of door de 
hond gebeten wordt’ en proppen ons stembiljet achteloos in de stembus. Enthousiasme 
over het feit dat we in een democratie leven en een stem mogen uitbrengen, is ver te 
zoeken. Zijn we verleerd hoe we van verkiezingsdag een feestdag moeten maken? Dat 
zou jammer zijn, want met een kleine inspanning kan elke stemgerechtigde er voor 
zichzelf (en zijn omgeving) een feest van de democratie van maken. Hoe? Zeven tips om 
het maximale feestgevoel uit verkiezingsdag te halen.

Tip 1. Verdiep je in het politieke spel
Net als bij verjaardagen, kerst en carnaval geldt voor verkiezingsdag: de helft van de pret 
is voorpret en een goed feest kan niet zonder goede voorbereiding. Wanneer de voorpret 
voor verkiezingsdag begint, is afhankelijk van politieke partijen, media en plotselinge 
gebeurtenissen. Politieke junkies zouden natuurlijk zeggen dat de voorpret begint op 
de avond van de vorige verkiezingen, maar laten we het iets bescheidener houden. Vier 
weken voor de verkiezingen zijn er genoeg peilingen en politieke debatten om er alvast 
goed in te komen. Let op de politieke inhoud en op de vorm. Bij het feest van de demo-
cratie gaat het immers om de knikkers én het spel. Verkiezingen zijn een competitie om 
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kiezers en competities zijn nu eenmaal spannender als je weet wie wie is en in welke 
kleur ze spelen.

Tip 2. Kies (op tijd) een favoriet
Competities worden trouwens ook spannender als je een favoriet hebt. Kies uiterlijk 
twee weken van tevoren dus een partij of persoon om op te stemmen. Heb je geen favo-
riet? Sluit dan een weddenschap af. De Tour de France is ook spannender als je meedoet 
aan de wielerpoule en bij verkiezingen werkt dat net zo. Nederlanders zijn sinds de 
jaren zestig steeds beter geworden in het timen van hun keuze. Vroeger wist iedereen al 
een jaar van tevoren op welke partij ze zouden gaan stemmen en was de spanning ver 
te zoeken. Tegenwoordig wordt er druk getwijfeld en gewisseld en maken mensen pas 
in de weken voor de verkiezingen een definitieve keuze. Helaas schiet een deel van de 
Nederlanders nu weer wat door: een derde van de kiezers kiest pas in de laatste dagen 
voor de verkiezingen, 12% van de kiezers beslist zelfs pas in het stemhokje!1 Voor maxi-
male voorpret is dat echt te laat.

Tip 3. Stemmen op locatie: zoek een mooi stembureau
Het hoogtepunt van verkiezingsdag is natuurlijk het stemmen zelf. De meeste mensen 
maken echter een fout door hun stem bij het dichtstbijzijnde stembureau uit te brengen 
(of nog erger: op het station). Dat kan beter. Het is feest en een feest vier je op een 
mooie locatie. Tegenwoordig mag je binnen je eigen gemeente op elk stembureau stem-
men. Kies dus een stembureau op een mooie plek en stem op stand!2 

Tip 4. Geniet van het moment
Het stemmen zelf gaat eigenlijk zo snel dat je er helemaal niet van kunt genieten. Zeker 
met die stemmachines is stemmen opgejaagd en klinisch. Stem dus op z’n benedictijns, 
dat wil zeggen: met volle aandacht. Of, zoals ze tegenwoordig zouden zeggen: ‘in het 
moment’. Als politici stemmen, maakt iemand daar altijd een foto van, doe dat zelf ook, 
als aandenken van deze mooie dag.



134

verkiezingsdag

Tip 5. Vermaak je overdag met stemmen tellen, flyeren of een verkiezingspoule 
       of het werk
Na het stemmen begint het moeilijkste deel van het feest, want – en dat is een goed 
bewaard geheim – verkiezingsdag zelf is ongelofelijk saai. Jij hebt dan wel door dat er 
een feest van de democratie gaande is, maar 98% van de Nederlanders heeft dat niet. 
Bovendien gebeurt er de hele dag nauwelijks iets. Als je de mogelijkheid hebt om vrij 
te nemen kun je twee dingen doen. In de eerste plaats kun je je melden als vrijwilliger 
bij een stembureau. Dan kan je het democratische proces de hele dag gadeslaan.3 In 
de tweede plaats kun je proberen de opkomst te bevorderen door andere mensen te 
overtuigen om te gaan stemmen. Als je een partijpolitieke voorkeur hebt, doe je er 
goed aan ergens te gaan motiveren waar veel van jouw kiezers wonen (elke gemeente 
heeft stembusuitslagen op wijkniveau, dus dat kun je zo achterhalen). Anders kun je je 
nuttig maken door de opkomst onder jongeren te bevorderen. Zij gaan het minst vaak 
stemmen, terwijl ze juist het belangrijkst zijn voor de consolidatie van het feest van de 
democratie. In Amerika zijn hele sites volgeschreven over de vraag hoe je jongeren naar 
de stembus kunt krijgen.4 Als je geen vrij kunt nemen, maak je het zo leuk mogelijk op 
je werk: deel taart uit, maak een poule waarin collega’s het aantal zetels per partij en de 
opkomst kunnen voorspellen en volg de voorlopige opkomstpercentages via internet.  

Tip 6. Verkiezingsavond: organiseer een feest of bezoek een uitslagenavond
Nu komt het beste gedeelte van de dag: het echte feest. Hier heb je twee opties. De 
eerste is het bezoeken van een uitslagenavond van een politieke partij. Je kent ze wel 
van tv. In een zaaltje staan allemaal mensen te juichen of te sippen terwijl ze te veel 
bier drinken. Bedenk van te voren goed naar welke partij je gaat. Je wilt sowieso naar 
een gezellige partij: een partij van mensen die van een borrel houden en die niet gaan 
lopen kniezen als het eens een jaartje tegenzit. Wil je naar een winnaarsfeestje: kies dan 
voor een grote of kleine partij die op winst staat in de peilingen. Kleine partijen kunnen 
hartverwarmend blij zijn als ze van twee naar vier zetels zijn gegaan, dus dat kan heel 
leuk zijn. Maar een partij die de grootste wordt, is ook altijd goed. Ook verliezersfeestjes 
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kunnen heel geschikt zijn. Bijvoorbeeld omdat je van leedvermaak houdt. Of omdat 
men het op een zuipen zet en je aan het eind van de nacht de partijleider smartlap-
pen van André Hazes kunt zien meezingen. De tweede optie is zelf een verkiezingsfeest 
organiseren. Zet al je tv’s en computers aan om het laatste nieuws binnen te halen, doe 
alsof je Ferry Mingele bent en… nou ja, iedereen weet zelf wel hoe ’ie een feestje moet 
maken. Voor beide opties geldt: zorg dat je om negen uur klaar bent voor het tweede 
hoogtepunt van verkiezingsdag: het sluiten van de stembureaus en de bekendmaking 
van de eerste peiling. Het feest kan beginnen!

Tip 7. Verspreid de boodschap, begin met je kinderen
De laatste tip is niet gericht op deze verkiezingsdag, maar op toekomstige verkiezingsda-
gen. Een feest is het leukst als iedereen meedoet en daarom moeten meer mensen van 
verkiezingsdag een feest maken. Omdat het overtuigen van vreemden moeilijk is, kun je 
het beste beginnen met je eigen kinderen. Zorg ervoor dat zij het stemmen beschouwen 
als een feestje, bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar het stembureau en ze na afloop 
te trakteren op een ijsje. Socialisatie werkt altijd! Bij mij wel althans.

noten
1 Henk van der Kolk, Kees Aarts en Martin Rosema (2007). Twijfelen en kiezen. In: Kees Aarts, Henk van der 

Kolk en Martin Rosema (red.) Een verdeeld electoraat. De Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Utrecht: Spectrum.
2 Bij Tweede Kamerverkiezingen kun je van te voren een kiezerspas aanvragen waarmee je op elk wille-

keurig stembureau van Nederland mag stemmen. Dat nodigt helemaal uit tot het zoeken van een mooie 
stemlocatie.

3 Om niets van tip zes te hoeven missen is het wel belangrijk dat je zegt dat je uiterlijk zes uur echt weg 
moet, anders ben je tot diep in de nacht stemmen aan het tellen en mis je het leukste gedeelte van ver-
kiezingsdag.

4 Kijk bijvoorbeeld hier voor achtergrondinformatie: http://www.civicyouth.org/quick-facts/youth-voting/. 

over de auteur
Drs. J.M. (Josje) den Ridder is politicoloog en werkt bij de onderzoeksgroep participatie en bestuur. Daar houdt 
zij zich vooral bezig met het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob), een onderzoek naar opvattingen 
van burgers over politiek en maatschappij. Daarnaast doet ze onderzoek naar partijleden.
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55 jaar herinterpretatie van de Hongaarse revolutie
wouter mensink

Toen ik tien jaar geleden voor het eerst Hongarije bezocht, viel het me op hoe vaak de 
revolutie die er in 1956 had plaatsgevonden nog in publieke discussies werd genoemd. 
Vooral opvallend was dat de mensen die ik sprak de gebeurtenissen van ’56 sterk kop-
pelden aan hun politieke voorkeur. Om te begrijpen waarom dat zo is, helpt het om een 
kijkje te nemen in de geschiedenis. 
 In de aanloop naar de opstand was het overlijden van Stalin in 1953 een belangrijke 
gebeurtenis. Hierna brak in het Oostblok een periode van ‘dooi’ aan ten opzichte van 
de harde lijn die hij had gevolgd. Op het Twintigste Partijcongres in februari 1956 hield 
de nieuwe Sovjetpartijleider Chroesjtsjov een geheime toespraak in besloten kring, 
waarin hij de persoonsverheerlijking en terreurmethoden van zijn voorganger aan de 
kaak stelde. Binnen een maande lekte de inhoud van de toespraak uit. Achter heel het 
ijzeren gordijn voelden mensen dat er een verandering gaande was. Dit vormde mede 
aanleiding voor de arbeidersprotesten in het Poolse Poznán in juni ’56, die hardhandig 
werden neergeslagen. 
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Menigte rondom een veroverde Russische tank tijdens de anti-communistische revolutie in Hongarije, 1956 

Ondanks de slechte afloop gaven de Poolse protesten vele Hongaren hoop. Op 23 okto-
ber 1956 trokken studenten in Boedapest de straat op, gevolgd door de schrijversvak-
bond, en later door vele anderen. Tegen de avond was er ruim 200.000 man op de been. 
Stalins standbeeld viel, en het gebouw van de staatsradio werd na wederzijds geweld 
en lynchpartijen door de actievoerders overmeesterd. De officiële Sovjetkrant Pravda 
schreef dat een terechte demonstratie van rechtgeaarde socialisten was gekaapt door 
volksvijandige sujetten die de bedoeling van de oorspronkelijke socialistische revolutie 
verwierpen. 
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Die nacht bereikten de eerste Sovjettanks Boedapest. In de dagen daarop werden overal 
in de stad barricades opgeworpen en werden burgermilities gevormd. Het onwaar-
schijnlijke scenario leek bewaarheid te worden: op 30 oktober wisten de verzetsstrijders 
te bewerkstelligen dat het leger zich terugtrok uit de stad. De onafhankelijkheid werd 
uitgeroepen. Toch kropen er al snel nieuwe rijen Russische tanks de grenzen over. In 
de nacht van 4 november werd de hoofdstad bereikt, waar alles meedogenloos werd 
kapotgeschoten. Een ooggetuige vertelde me dat hij een tank in zijn straat zag, waarvan 
de loop steeds van links naar rechts bewoog. Op het draaipunt werd een schot gelost. Bij 
zijn huis aangekomen richtte de loop toevallig net de andere kant op. 
 Nadat de opstandige elementen weer in het gareel waren gebracht, werd het jaartal 
1956 een taboe. In een hilarische scène van de populaire Hongaarse film Csinibaba (Péter 
Tímár, 1997) beleeft een lokale omroeper een benauwd moment. Door het open raam 
van zijn grijze flat leest hij de winnende lottonummers aan zijn buurt voor, versterkt 
door stevige luidsprekers. De laatste bal blijkt nummer ‘56’ te zijn. Hij weet dat hij in 
de problemen komt als hij het jaartal van de opstand zelfs maar uitspreekt. Het zweet 
breekt hem uit. Bij gebrek aan een betere oplossing adviseert hij de eventuele luisteraar 
om het laatste nummer later maar in de krant op te zoeken.
 Tijdens de regeerperiode van János Kádár, van 1956 tot 1988, bleef dit taboe bestaan. 
De gebeurtenissen van ’56 werden officieel als ‘contrarevolutie’ bestempeld, in de lijn 
van de analyse van Pravda. Kádárs opvolger liet een onderzoek instellen naar de ware 
toedracht van ’56. De uitkomsten hiervan leidden tot het bijstellen van de officiële inter-
pretatie: de term contrarevolutie werd vervangen door de term volksopstand. Zelfs Imre 
Nagy, de regeringsleider ten tijde van de opstand, die in 1958 was geëxecuteerd, kreeg 
een officiële herbegrafenis op zijn 31ste sterfdag. Dit gaf aan dat de politieke situatie 
volledig was veranderd. Het einde van het communisme was nabij. Na de vrije verkie-
zingen van 1990 werd de term volksopstand weer vervangen, ditmaal door ‘revolutie en 
vrijheidsstrijd’. 
 Sinds de val van het communisme worden de gebeurtenissen van 1956 in Hongarije 
jaarlijks herdacht op 23 oktober. Zoals zo vaak zeggen dit soort bijzondere dagen 
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meer over het heden dan over het verleden. Na de omwenteling waren er nog allerlei 
twistpunten die voldoende stof gaven voor ideologisch getinte discussies. Waren het nu 
studenten, intellectuelen, middenstanders of arbeiders die de revolutie hadden veroor-
zaakt? Was Imre Nagy nu een verzetsheld of een opportunistische communist? Was het 
een hervormingsgerichte opstand uit linkse hoek of was het een poging om het systeem 
omver te werpen? Moeten we de opstand van 23 oktober herdenken of de onderdruk-
king ervan op 4 november? Opeenvolgende regeringspartijen en hun achterban ontwik-
kelden hun eigen antwoorden op dit soort vragen. Zo probeerden ze de geschiedenis te 
‘claimen’, naar hun hand te zetten, of te gebruiken om een andere partij te bekritiseren. 
In dit politieke debat speelt vooral de positie van de socialistische partij een belangrijke 
rol. Na de val van het communisme ging een groot deel van de oude Hongaarse Socia-
listische Arbeiders Partij (mszmp) door onder de naam Hongaarse Socialistische Partij 
(mszp). Dit leidde tot veel kritiek uit rechtse hoek, die tot de dag van vandaag aanhoudt. 
mszp vormde de regering tussen 1994 en 1998, en later tussen 2002 en 2010. In die 
hoedanigheid leidde zij ook de officiële herdenkingen van 1956. Het beeld van rechts 
Hongarije was dat de nazaten van het communisme, of de ‘nazaten van moordenaars’, 
op die manier de herdenking van de anticommunistische revolutie zouden leiden. 
Rond de vijftigste herdenking, in 2006, liepen de spanningen hoog op. Net als in 1956 
speelde ook hier een ‘geheime’ toespraak een belangrijke rol. Een maand voor de her-
denking waren opnamen uitgelekt van een toespraak in besloten kring van de toenma-
lige socialistische premier Ferenc Gyurcsány. In grove bewoordingen bekende hij dat hij 
en zijn regering het volk al twee jaar hadden voorgelogen over de toestand van het land. 
Dit leidde tot grote woede, en een periode van gewelddadige protesten. Net als eerder 
dat jaar in Frankrijk stonden er herhaaldelijk auto’s in brand. Tijdens de rellen werd 
net zoals in ’56 ook het omroepgebouw van de radio bestormd. Op 23 oktober wilde de 
rechts-conservatieve partij Fidesz niet aan de officiële herdenking meedoen.
 In 2010 won Fidesz met een tweederde meerderheid de verkiezingen. Sindsdien ligt 
premier Viktor Orbán onder vuur. Vooral de recent ingevoerde mediawet wordt als 
extreem restrictief beschouwd. Ook de nieuwe grondwet is volgens Amnesty Interna-
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tional in strijd met de mensenrechten. Orbán werd daarom in het Europees Parlement 
ontvangen door parlementsleden met stickers voor hun mond met de tekst ‘censored’ 
erop. Daniel Cohn-Bendit noemde hem tijdens zijn voorzitterschap van de Europese 
Unie een dictator en de ‘Europese Chavez’. Verschillende journalisten in zijn eigen land 
doopten Hongarije daarom maar om tot Orbanistan. 

Zo komen we aan bij de vijfenvijftigste herdenking in 2011. Ook het internet speelde 
ineens een grote rol. Op de Facebook-groep ‘One Million for the Freedom of Press in 
Hungary’ werd opgeroepen tot demonstratie. Daarbij werd ook aansluiting gezocht bij 
de wereldwijde Occupy-beweging. Toch kwam de term Occupy Budapest niet echt van de 

Leden van het Europees Parlement ontvangen de Hongaarse premier Orbán met stickers voor hun 
mond met de tekst ‘censored’ erop
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grond. Wel gaven tienduizenden gehoor aan de oproep om de straat op te gaan. De titel 
van het strijdlied van de beweging is gebaseerd op een Hongaars gezegde dat verwijst 
naar ’56. Vrij vertaald is dit: ‘Je vindt het systeem maar niets? Zorg voor revolutie!’ Het is 
ondertussen een bescheiden hit op YouTube (zoek op: ‘Nem tetszik a rendszer’). 
 

Terwijl de herdenkingen in de jaren negentig nog heel erg door politieke partijen worden 
gedomineerd, is er de laatste jaren meer en meer sprake van civiele inzet, ook al komt die 
grotendeels voort uit ontevredenheid met de politiek. Je zou kunnen zeggen dat 
23 oktober 1956 een brandpunt is geworden in de politieke bewustwording van Hongarije. 

over de auteur
Dr. W.H. (Wouter) Mensink werkt voor de onderzoeksgroep Participatie en Bestuur, waar hij werkt aan de 
tweede evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Zijn afstudeeronderzoek ging over de Hon-
gaarse revolutie en de Praagse Lente. Hij woonde twee jaar in Boedapest; zijn vrouw is Hongaarse. 

Massaprotest Boedapest 2011
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Kan het een onsje minder?
debbie oudijk, isolde woittiez en evelien eggink 

Feestdagen zijn een tijd van bezinning. Sommige feestdagen hebben een spirituele of 
religieuze betekenis; bij andere staan we stil vanwege bijzondere gebeurtenissen uit 
het verleden. Maar hoeveel mensen weten eigenlijk waarom we het kerst- en paasfeest 
vieren? Draait kerst tegenwoordig niet meer om uitbundige kerstversieringen en het uit-
gebreide diner? Nederland is zelfs koploper in Europa als het gaat om uitgaven aan het 
kerstdiner (rtl nieuws van 9 november 2011). Wat is Pasen zonder de rijkelijk gevulde 
chocolade-eitjes die al vanaf januari in de winkel liggen? En waar de sinterklaasviering 
ooit draaide om het inzamelen van geld voor de armen, past de hoeveelheid cadeautjes 
voor de kinderen nu echt niet meer in één jute zak. 
 Onze huidige cultuur wordt ook wel eens omschreven als een van ‘meer-meer-meer’. 
Als protest hiertegen is de internationale Niet-winkeldag in het leven geroepen. In 2011 
vond deze dag plaats op zaterdag 26 november. Er wordt een oproep gedaan aan consu-
menten in de rijkere delen van de wereld om een dag per jaar niet te gaan winkelen. De 
dag vraagt om bezinning over de Westerse mate van consumptie en de gevolgen daarvan 
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voor het milieu en de mondiale verschillen tussen rijk en arm. Het gedachtegoed achter 
‘Niet-winkelen’ heeft met name betrekking op producten uit de marktsector. Maar 
zouden we ons op de niet-winkeldag ook in bredere zin kunnen afvragen of het allemaal 
niet een onsje minder kan? 
 Gezien de economische recessie hebben huishoudens iets minder te besteden dan 
voorheen en wordt er bij aankopen onderscheid gemaakt tussen datgene wat nood-
zakelijk is en de extraatjes. Ook de overheid moet in deze tijd van beperkte middelen 
afwegingen maken voor de bestedingen in de publieke sector. Zo wordt er bijvoorbeeld 
gekeken naar mogelijke beperkingen op de toegang tot de langdurige zorg. De mate 
waarin langdurige zorg wordt gebruikt, hangt immers niet alleen af van de behoefte 
hieraan maar ook van de toegangscriteria tot de zorg. Om hier meer inzicht in te krijgen 
vergelijken we de Nederlandse situatie met die in Duitsland. De mate waarin er sprake is 
van een beperking is daarbij een objectieve maat voor de zorgbehoefte. Zowel in Neder-
land als in Duitsland is een aanwezige beperking in de helft van de gevallen van lichte 
aard (figuur 1). Ook de verdeling van matige en ernstige beperkingen is tussen de landen 
zeer vergelijkbaar. Daarmee ligt een vergelijkbaar gebruik van zorg ook in de lijn der 
verwachting. Dit beeld klopt tot op zekere hoogte. Zowel in Nederland als in Duitsland 
ontvangt ongeveer 40 procent van degenen met enige beperking zorg (figuur 1). Wie 
de zorg verleent, verschilt echter sterk. In Nederland is er tweemaal zo vaak sprake van 
publiek gefinancierde zorg als in Duitsland. Daar wordt het overgrote deel van de zorg 
door familie geleverd. 
 Uit onderzoek blijkt dat in internationaal verband de drempel tot de publiek gefinan-
cierde zorg in Nederland laag ligt (Sadiraj et al. 2011). Bij relatief lichte beperkingen is 
men al gerechtigd tot het ontvangen van dergelijke zorg. In Duitsland zijn de kinderen 
ook verantwoordelijk voor de zorg voor hun ouders (Sadiraj et al. 2011).
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Figuur 1  Mate van beperkingen en zorggebruik in Nederland en Duitsland (in procenten) a 

a  Mensen zonder beperkingen blijven hierbij buiten beschouwing.

Bron: share 2004 (gewogen, scp-bewerking)

 
Door de lage drempel zijn de Nederlandse gebruikers van publiek gefinancierde zorg 
vaker matig en licht beperkt dan hun Duitse tegenhangers (figuur 2). In Nederland zegt 
één op de vijf gebruikers van publiek gefinancierde zorg hun beperking niet als zodanig 
te ervaren. Bij de helft van hen is er sprake van een lichte beperking. Dit alles komt ook 
tot uitdrukking in de verleende zorgvormen. Zo is de term ‘begeleiding’ in Nederland 
erg breed gedefinieerd en kan dit variëren van bioscoopbezoekjes tot intensieve dag- 
activiteiten. Maar waarom ontvangen zo veel Nederlanders die objectief gezien mis-
schien wel beperkingen hebben, maar zeggen daar geen last van te ondervinden, toch 
zorg? 
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Figuur 2  Mate van beperkingen in Nederland en Duitsland naar type zorggebruik (in procenten) 

Bron: share 2004 (gewogen, scp-bewerking)

Het is te kort door de bocht om te stellen dat de mensen die geen last hebben van hun 
beperkingen ook geen zorg nodig hebben. Deels zal dit fenomeen namelijk te verklaren 
zijn doordat mensen, met name ouderen, hun problemen niet willen erkennen. De 
acceptatie van afnemende zelfstandigheid is daarbij een moeilijk punt. Ook zal juist de 
geleverde zorg ertoe bijdragen dat de beperkingen niet meer als zodanig worden erva-
ren. Verder kan het beroep op de publiek gefinancierde zorg worden gestuurd vanuit de 
directe omgeving van de hulpbehoevende die wel een probleem constateert. 
 Ondanks de verschillen in de toegang tot de publiek gefinancierde zorg ontvangt 
in zowel Nederland als in Duitsland ongeveer een op de tien mensen met ernstige 
beperkingen helemaal geen zorg. Dit suggereert dat de zwaardere toegangseisen tot de 
publiek gefinancierde zorg in Duitsland grotendeels worden gecompenseerd door meer 
familiezorg. Maar is er in Nederland bij een restrictiever gebruik van publiek gefinan-
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cierde zorg wel voldoende bereidheid en draagkracht vanuit de informele zorgsector? 
Met het alsmaar toenemend gebruik komt de betaalbaarheid van langdurige zorg in 
het gedrang. En zou de zorg uit publieke middelen dan niet moeten terechtkomen bij 
degenen die deze het hardst nodig hebben? 
 Onze overwegingen raken een sociaal vraagstuk. Want waar houdt de verantwoor-
delijkheid van het individu op en begint die van de overheid? Het antwoord op dit 
omvangrijke vraagstuk is maar moeilijk te geven en zelfs een poging hiertoe voert voor 
deze bijdrage veel te ver. Toch vragen we ons af: hoe het zou zijn als we 26 november op 
Niet-winkeldag niet alleen stilstaan bij de vraag naar de noodzaak van dat extra cadeau-
tje voor Sinterklaas of de jaarlijkse aanschaf van kerstversieringen volgens de nieuwste 
mode. Wat als we die dag in bredere zin eens stilstaan, niet alleen bij waar we recht op 
hebben, maar bij wat we echt nodig hebben. Zou er dan ook minder bij de overheid 
‘gewinkeld’ worden? 

bronnen
rtl nieuws http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/11_november/09/

binnenland/nederlander-zuinigst-met-kerst.xml. Geraadpleegd op 15 november 2011. 
Sadiraj, Klarita, Debbie Oudijk, Hetty van Kempen en John Stevens (2011). De opmars van het pgb. De ontwikke-

ling van het persoonsgebonden budget in nationaal en internationaal perspectief. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau. 
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over de auteurs
D. (Debbie) Oudijk MSc. studeerde gezondheidwetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met als 
afstudeerrichting Beleid en Organisatie. Sinds 2009 is zij werkzaam bij de afdeling Quartaire Sector op het 
scp. Het onderzoek dat zij met scp-collega’s uitvoert, richt zich met name op de informele zorg, verpleging 
en verzorging en de gehandicaptenzorg. 
 
Dr. I.B. (Isolde) Woittiez studeerde econometrie in Rotterdam. In 1990 promoveerde zij in Tilburg op het ter-
rein van de arbeidsmarkteconometrie waarna zij op de Universiteit van Leiden haar onderzoek voortzette. 
Sinds 1998 werkt ze bij het scp. Zij houdt zich bezig met het ontwikkelen van statistische modellen die 
gebruikt worden om ramingen te maken; de laatste jaren vooral op het terrein van verpleging en verzorging, 
jeugdzorg en kinderopvang. Met scp-collega’s publiceerde zij ook over de groei in het aantal cliënten in de 
verstandelijk-gehandicaptenzorg. 

Dr. E. (Evelien) Eggink studeerde wiskunde in Nijmegen. Tussen 1988 en 1994 werkte ze bij het Tinbergen 
Instituut en het Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan haar proefschrift op 
het terrein van econometrie en arbeidsmarkteconomie. Sinds 1994 werkt ze bij het scp aan onderzoek naar 
de productiviteit van de publieke sector. De laatste jaren heeft ze haar onderzoeksterrein uitgebreid met 
modelontwikkeling op het terrein van de woningmarkt, kinderopvang en verpleging en verzorging. 
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Dag van de mensenrechten
esther van den berg

Op 10 december 1948 werd in New York de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens aangenomen door de lidstaten van de nog jonge Verenigde Naties. De verkla-
ring was ontworpen door een vn-commissie onder leiding van Eleanor Roosevelt, 
de weduwe van de in 1945 overleden populaire president van de Verenigde Staten 
Franklin D. Roosevelt. Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog moest de 
nieuwe wereldorganisatie de internationale bescherming van de rechten van de mens 
waarborgen. 
 De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens was niet juridisch bindend, 
maar inmiddels zijn we ver gekomen. Er zijn bindende verdragen geformuleerd voor de 
burger- en politieke rechten en de sociaaleconomische en culturele rechten die in de 
Universele Verklaring staan vermeld. Er zijn ook aanvullende verdragen gekomen, onder 
andere voor de rechten van minderheden, tegen vrouwendiscriminatie en voor kinder-
rechten. Voor burgers in Europa is er het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens 
waardoor ze naar het Europees Hof kunnen stappen om hun recht te halen. Een van de 
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grootste veranderingen sinds de Tweede Wereldoorlog is de komst van internationale 
tribunalen, waaronder het Internationaal Strafhof. Daarmee is een einde gekomen aan 
de straffeloosheid van grove schendingen van mensenrechten. Dictators en despoten 
kunnen zich in de huidige wereld niet meer vanzelfsprekend veilig wanen voor vervol-
ging. Zo vaardigde het Internationaal Strafhof in mei 2011 een arrestatiebevel uit voor de 
voortvluchtige zoon van de Libische dictator Kadhafi, Saif al-Islam, vanwege de misda-
den begaan sinds de start van de opstand in Libië. Toen Saif al-Islam eind november 2011 
werd gearresteerd, was nog onzeker of hij daadwerkelijk zou worden uitgeleverd aan het 
Internationaal Strafhof in Den Haag of zou worden berecht in Libië. 
 
Nederlanders en de mensenrechten 
Op 10 december wordt jaarlijks wereldwijd in manifestaties en bijeenkomsten stilge-
staan bij de waarde van de rechten van de mens. In hoeverre leven mensenrechten in 
Nederland? 
 In het buitenland heeft Nederland van oudsher een goede naam als het gaat om het 
bevorderen van mensenrechten wereldwijd. Nederland heeft het bevorderen van de 
internationale rechtsorde als een principe in de grondwet opgenomen en neemt een 

Eleanor Roosevelt met de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens
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actieve houding aan ten opzichte van schendingen over de grens. Maar Nederland wordt 
door internationale toezichthouders ook op de vingers getikt voor situaties in eigen 
land. De situatie van asielzoekers en ongedocumenteerden in Nederland is een terug-
kerende bron van zorg van vn-organen die toezien op de naleving van mensenrechten-
verdragen. Ook antidiscriminatie-inspanningen ten aanzien van etnische minderheden, 
de positie van vrouwen (gelijk loon voor gelijk werk) of de toegang tot zorg van ouderen 
zijn onderwerpen waarmee Nederland op de zorgenlijsten komt van internationale 
toezichthouders. 
 

Nederlanders sluiten zich meer dan andere nationaliteiten aan bij mensenrechtenor-
ganisaties. Zo is de Nederlandse afdeling van Amnesty International altijd een van de 
grootste van de wereld geweest. Naast Amnesty International kent ons land nog tal 
van andere niet-gouvernementele mensenrechtenorganisaties. Er zijn organisaties 
die zich richten op de brede waaier aan mensenrechten, waaronder het Nederlands 
Juristen Comité voor de Mensenrechten, Justitia et Pax, de Liga voor de Rechten van 
de Mens of Human Rights Watch Nederland. Daarnaast bestaan organisaties die zich 
richten op mensenrechten in bepaalde regio’s of landen, zoals het Nederlands Helsinki 
Comité voor de lidstaten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(de ovse). Gericht op specifieke categorieën rechten of sectoren zijn bijvoorbeeld de 
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Johannes Wier Stichting voor mensenrechten in de gezondheidszorg en de Anne Frank 
Stichting tegen antisemitisme en racisme. Nederland kent ook organisaties gericht op 
de rechten van specifieke doelgroepen, zoals Defence for Children voor de Rechten van 
het Kind. Ten slotte heeft Nederland talloze niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) 
die het bevorderen van mensenrechten niet als primaire doelstelling hebben, maar daar 
vanuit hun werkterrein wel mee te maken hebben. Denk in dit verband aan de vakbon-
den, de vredesbeweging ikv Pax Christi, de Stichting Vluchteling of het coc, de federatie 
van Nederlandse verenigingen tot integratie van homoseksualiteit.

Kennis 
Het gevarieerde niet-gouvernementele landschap ten spijt, uit enquêteonderzoek weten 
we dat de kennis van individuele Nederlanders over mensenrechten beperkt is, maar dat 
zij er wel positieve en relevante associaties bij hebben. Enquêteonderzoek uit 2005 1 liet 
zien dat bijna alle van de ruim duizend ondervraagden wel eens hadden gehoord van 
het begrip mensenrechten. Ongeveer twee derde van de mensen had gehoord van de 
Universele verklaring van de Rechten van de Mens, maar veel minder mensen wisten wie 
het document heeft opgesteld en wanneer dat was gebeurd. De onderzoekers vonden 
een sterke samenhang tussen kennis over de Universele Verklaring en opleidingsniveau 
(Den Ouden en Van der Munnik 2005). 
 In onderzoek uit 2010 2 werden mensen in een open vraag uitgenodigd verdragen 
en documenten te noemen waar fundamentele rechten en vrijheden staan opgesomd. 
Minder dan de helft van de mensen (ca. 42%) kon een correct antwoord geven, waarbij 
de Grondwet het meest frequent werd genoemd. De Universele Verklaring werd door 
minder dan 1 op de 10 mensen spontaan genoemd. Het Europees Verdrag voor de Rech-
ten van de Mens, al in 1950 opgesteld en het meest invloedrijke mensenrechtenverdrag 
voor Nederland, bleek een grotendeels onbekende bron, door minder dan 4 op de 100 
mensen genoemd (Oomen en Vrolijk 2010: 78). 
 Ander recent onderzoek laat zien dat bijna twee derde van de Nederlanders (62%) 
spontaan een of enkele mensenrechten kan noemen.3 Van alle mensenrechten is de 
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vrijheid van meningsuiting het meest bekend, daarna volgen de vrijheid van godsdienst, 
het recht op onderwijs en het recht op gelijke behandeling. Weliswaar noemen burgers 
vaker burger- en politieke rechten, maar economische, sociale en culturele rechten zoals 
het recht op onderwijs en recht op onderdak vallen ook binnen hun blikveld. Interes-
sant is dat de geënquêteerden in de Grondwet niet alleen de rechten van burgers maar 
ook de verantwoordelijkheden van burgers willen zien (Oomen en Vrolijk 2010: 79). Dit 
strookt met de ideeën die burgers hebben over burgerschap: Een goede burger is een 
sociale burger, is hulpvaardig, toont verantwoordelijkheid tegenover zijn medemens en 
houdt zich aan regels en normen (Dekker 2005: 76-79, Oomen 2009: 11).4 Treffend is ver-
der dat respondenten schendingen van mensenrechten vaker associëren met het buiten-
land en minder met Nederland. Tussen de 10 tot 20 procent van de respondenten denkt 
dat schendingen nauwelijks voorkomen in Nederland en ongeveer een vijfde tot een 
derde van de ondervraagden weet niet waar ze bij schendingen in Nederland aan moet 
denken (Den Ouden en Van der Munnik 2005, College voor de Rechten van de Mens in 
oprichting 2011).5 Onderwerpen die wel in verband worden gebracht met mensenrech-
tenschendingen in Nederland zijn discriminatie of racisme (12%) en de situatie van 
vluchtelingen en asielzoekers (8%) (College voor de Rechten van de Mens in oprichting 
2011). Ten slotte worden mensenrechten sterk geassocieerd met ngo’s. Wanneer respon-
denten denken aan mensenrechten of aan remedies tegen mensenrechtenschendingen, 
zien veel mensen een rol voor ngo’s (Den Ouden en Van der Munnik 2005). Dat is niet zo 
vreemd voor een land met een uitgebreid aanbod aan mensenrechtenorganisaties.

College voor de Rechten van de Mens 
Met de voorziene installatie in 2012 van een onafhankelijk mensenrechteninstituut in 
Nederland – het College voor de Rechten van de Mens – staan we aan de vooravond van 
een nieuwe episode in de Nederlandse mensenrechtengeschiedenis. Het nieuwe Col-
lege, waarin de Commissie Gelijke Behandeling zal opgaan, krijgt als taak de bescher-
ming van mensenrechten in Nederland te controleren en te bevorderen. Hoewel de 
meningen verdeeld zijn over de toereikendheid van de bevoegdheden en het budget van 
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het College hebben Nederlanders vanaf 2012 een instantie in eigen land die alert is op de 
naleving van hun rechten. Dit wordt ook de plek waar grieven over leefomstandigheden, 
situaties en besluiten kunnen worden geduid in mensenrechtentermen. Het College 
krijgt ook de taak het bewustzijn over mensenrechten onder Nederlanders te vergroten. 
Dat is waardevol in een tijd waar de inrichting en koers van de multiculturele samenle-
ving volop worden bediscussieerd.

noten
1 Onderzoek van de Liga voor de Rechten van de Mens in samenwerking met de Universiteit van Amster-

dam.
2 Onderzoek van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en het Platform Mensenrechten-

educatie.
3 Onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens in oprichting, december 2011.
4 Jurist en politicoloog Barbara Oomen (2009: 11 e.v.) legt in haar oratie uit hoe het begrip burgerschap 

relevant is voor studies naar de universalisering van mensenrechten. 
5 Overigens denkt ook ongeveer een vijfde van de ondervraagden in het onderzoek uit 2011 (19%) dat 

mensenrechtenschendingen in Nederland vaak voorkomen.
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Naturalisatiedag
mÉrove gijsberts

Op 24 juni 2005 besloot de ministerraad met instemming van de Tweede Kamer tot 
invoering van naturalisatiedag. Dat was op voorstel van de toenmalige minister van 
integratiezaken Verdonk. Tot die tijd werd het naturalisatiebesluit per post toegestuurd 
en was het dus niet echt een ‘feestelijke’ gelegenheid. Maar de filosofie van Verdonk was 
dat het invoeren van een ceremonie integratiebevorderend zou werken. Wat landen als 
Amerika en Canada met citizenship day al veel langer deden met hun nieuwe landgenoten, 
kreeg nu in Nederland navolging.
 Op naturalisatiedag overhandigen gemeenten tijdens een feestelijke ceremonie het 
besluit van Nederlanderschap aan nieuwe burgers die ook hun inburgeringsexamen 
met succes hebben afgelegd. Als afsluiting van het integratieproces wordt op die dag 
benadrukt dat naturalisatie niet vrijblijvend is en wordt er stilgestaan bij de rechten en 
plichten die bij het Nederlanderschap horen. 
 Sinds 2006 zijn gemeenten verplicht een landelijke naturalisatiedag te organiseren. 
Er werd in eerste instantie gekozen voor 24 augustus, de datum waarop in 1815 de eerste 
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Grondwet in werking trad. Maar de datum bleek niet gelukkig gekozen. Men week uit 
naar 15 december, tevens koninkrijksdag, de dag waarop het ondertekenen in 1954 van 
het koninkrijksstatuut wordt gevierd. Op www.rijksoverheid.nl staat het zo uitgelegd: 
‘Naturalisatiedag is een feestelijke bijeenkomst over de betekenis van de Nederlandse 
nationaliteit.’ Er werd zelfs een landelijke monitor naturalisatiedag ingesteld, die onder-
zocht of de dag goed ‘ingeburgerd’ raakte bij gemeenten. Bij de vierde monitor werd 
geconstateerd dat er geen noemenswaardige problemen meer waren.
 Het bijwonen van de plechtigheid is verplicht. Er is een keer per jaar een nationale 
dag, maar afhankelijk van het aantal naturalisandi vinden er in de diverse gemeenten 
veel vaker naturalisatieceremonies plaats. Iedere gemeente ‘viert’ deze ceremonie op 
haar eigen manier. Sommige gemeenten geven de nationale naturalisatiedag een extra 
feestelijk tintje met multiculturele buffetten of pannenkoeken eten met de burgemees-
ter. De gemeente Loon op Zand spant dit jaar wat feestelijkheid betreft de kroon met 
een ceremonie in de Efteling, alwaar na de rondleiding door het sprookjesbos poffertjes 
worden genuttigd.
 Beantwoordt de naturalisatieceremonie ook echt aan de doelstellingen? Oftewel – 
zoals we in deze tijd graag willen weten – is het een goede besteding van ons belasting-
geld? Dat is natuurlijk een onmogelijk te beantwoorden vraag. Ik besloot maar eens 
in mijn eigen woonplaats te gaan kijken hoe het nu allemaal in de praktijk uitpakt. 
Daar werden op de landelijke naturalisatiedag 24 naturalisandi – 23 volwassenen en  
1 kind – in de trouwzaal van het stadhuis door de locoburgemeester toegesproken. Mijn 
nieuwe Nederlandse stadsgenoten bleken afkomstig uit alle windstreken. Zij stonden 
om de beurt even op bij het noemen van hun geboorteland. Dat varieerde van Turkije, 
Iran, Ethiopië, de Filippijnen tot de Verenigde Staten. Tijdens de ceremonie werden de 
voordelen van het Nederlanderschap opgesomd: ‘U heeft meer rechten, u bent geen 
vreemdeling meer, u kunt vrij reizen in Europa, u kunt studeren en werken in Europa, u 
mag stemmen.’ Maar ook de plichten die daar tegenover staan, werden benadrukt, met 
name het respecteren van de Nederlandse normen en waarden. 
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De meeste gemeenten overhandigen de nieuwe Nederlanders niet alleen het besluit van 
het Nederlanderschap, maar ook een cadeautje. Zo ook in mijn stad waar men – heel 
Nederlands – een mooie ronde kaas compleet met kaasschaaf ontving. Na afloop werd 
een foto gemaakt van de nieuwe Nederlanders onder de kerstboom met in hun midden 
de locoburgemeester. Als toegift kregen de kersverse Nederlanders een rondleiding door 
het eeuwenoude stadhuis.
 Is het nu ook echt een feest, zoals op de website van de rijksoverheid aangekondigd? 
Dat is misschien wat overdreven. Mijn observatie was dat het voor de één meer een fees-
telijke gelegenheid was dan voor de ander. Sommige deelnemers hadden zich heel fees-
telijk uitgedost, begeleid door familie, waarvan de kinderen op hun paasbest gekleed. 
Maar er waren er ook die tussen het winkelen door te laat binnen kwamen of erg druk 
waren met hun mobiele telefoon. Toch was het wel even een mooi en plechtig moment, 
een klein feestje misschien. Ik zag veel blije gezichten. Ik moet zeggen dat mijn aanvan-
kelijke scepsis – ‘zoals dat in Amerika gaat dat werkt bij ons niet’ – plaatsmaakte voor 
een positiever gevoel. Of het zoden aan de dijk zet en integratiebevorderend werkt? 
Waarschijnlijk doet dat het niet voor degenen die toch al weinig geneigd zijn tot ‘mee-
doen’, maar geeft het wel een zetje in de rug voor degenen die al erg hun best doen. 
 Mijn gemeente is er toe overgegaan de verklaring van verbondenheid – de eed of 
gelofte – groepsgewijs te laten afleggen, omdat individuele afname in het verleden 
doorgaans te veel taalproblemen opleverde. Het geeft wel te denken dat het uitspreken 
van één Nederlandse zin te moeilijk blijkt voor een deel van de nieuwe Nederlanders, 
ondanks het met goed gevolg afronden van het inburgeringsexamen. De locoburge-
meester afficheerde in zijn toespraak mijn stad als een multiculturele stad: ‘…beschouw 
deze stad als uw thuis, doe mee, denk mee… Maar behoud vooral ook uw eigen cultuur, 
die zit diep in uw ziel.’ Dat is duidelijk een ander geluid dan we de laatste jaren in de lan-
delijke politiek horen. Maar het is wel het realistische perspectief dat gemeenten kiezen 
en uiteindelijk vindt integratie op lokaal niveau plaats.
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