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Voorwoord

Eindelijk is het dan zo ver. Cleopatra A.S.G. viert haar eerste lustrum.

Cieopatra is opgericht op drie december 198S. Het is een kleine actieve
gezeiiigheidsvereniging zonder verplichtingen en op grond van gelijkheid van eerste
en ouderejaars. Een van de vele activiteiten waarmee zij het lustrum viert, is dit

symposium.

De tachtiger Jaren zijn 'rumoerige' jaren geweest, waarin veel is veranderd op
allerlei gebieden. Daarom werd er besloten een symposium te organiseren over de
ontwikkelingen in de jaren tachtig en hun invloed op de toekomst.
Na een eerste oriétatle met betrekking het onderwerp van het symposium, bleek dat
TNO (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) reeds in 1982 het boek "1990 is
vandaag begonnen" door G.A. van de Schootbrugge, M.J. Matthijssen en P. Smith
heeft uitgegeven. De inhoud van dit boek bleek een goed uitgangspunt voor het
symposium.

Cleopatra is een algemene studentenvereniging en het te organiseren symposium
moest dan ook voor iedereen toegankelijk zijn. Het gekozen thema bleek hiervoor
uitermate geschikt. Vanuit verschillende invalshoeken worden de ontwikkelingen in
de jaren tachtig en hun verdere invloed belicht. Hoewel dit heel divers lijkt, blijken
de verschillende onderwerpen wel degelijk met elkaar verbonden. Ze kennen allemaal

hun economische beperkingen en hebben vaak invloed op elkaar.

Wij hopen met dit sjrmposium een beeld van onze toekomst te kunnen schetsen en

wensen iedereen een boeiende dag toe.

Symposiumcommissie:

Alexandra Haijkens

Astrid Giesen

Barbro Melgert

Ellen Meina



Programma

10.45 u. zaal open

11.00 u. algemene inleiding door Drs. G.A. van de Schootbrugge
(TNO)
"Wat valt er nog te kiezen?"

11.45 u. dhr. H.J.A. Hofland
(NRC Handelsblad)
wereldbeeld: het einde van de geschiedenis

12.30 u. dhr. R. van Kralingen
(TBWA Advertising BV)
"Trends, ontwikkelingen en wenselijkheden in de jaren *90"

13.15 u. Lunch

14.00 u. Drs. P.J. Albersen
(Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening)
"Honger In overvloed."

14.45 u. Dr. H.. Schellekens

(TNO)

"De paradoxen in de gezondheidszorg van morgen."

15.30 u. Thee en Koffiepauze

16.00 u. Dr. R. Hueting
(CBS)

"Milieu en groei"

16.45 u. Drs. N.J. Dersjant
(Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen)
de ontwikkelingen in het hoger onderwijs

17.30 u. dhr. J. Haasbroek

(VPRO-radio)

de ontwikkelingen in de media

18.15 u. Pauze

18.30 u. Forumdiscussie o.l.v. Drs. G.A. van de Schootbrugge

19.00 u. Afsluiting



Drs. G.A. van de Schootbrugge

Geboren : 22 april 1945 te Hilversum

1957 - 1963

1963- 1971

1971 - 1977

1977 - 1987

1987 - heden

Gymnasium Bèta

Experimentele Natuurkunde RUU

Wetenschappelijk onderzoeker in dienst van de

Stichting FOM op het gebied van de

opperviaktefysica.

Medewerker bij de centrale stafafdeling In- en

Externe Communicatie van TNO ais

wetenschapsvoorlichter.

Hoofd Redactie en Communicatie

Adviesgroep bovengenoemde stafafdeüng.

Wat valt er nog te kiezen?

Nieuwe technologie en keuzes voor de toekomst.

Nieuwe technologische ontwikkelingen staan op het punt om ons bestaan en ons
wereldbeeld fundamenteel te veranderen. Wetenschap en techniek bieden ongekende
mogelijkheden voor het oplossen van de problemen waar we nu nog mee worstelen en
voor het vervullen van de wensen, die we nog hebben. Ze leggen ons evenwel geen

dictaat op. Onze kennis en kunde is intussen zo groot, dat er keuzes mogelijk zijn.

Die keuzes zullen we zelf moeten maken.

Op grond van rationele, maar ook van morele criteria, die niet met elkaar in strijd
hoeven te zijn. Welke waarde gaan we toekennen aan het behoud van natuur en
milieu? En aan de verbetering van het lot van het arme, zieke en hongerige deel van
de wereld? Zullen we tijdig tot het inzicht komen dat het niet alleen gevoelsmatig
maar ook rationeel wenselijk is om met deze zaken rekening te houden als we onze

keuzes gaan maken? Het lot van de natuur en het lot van de Derde Wereld zijn
immers niet meer los te zien van ons eigen lot. De technologie heeft de wereld klein
gemaakt, grenzen beginnen hun betekenis te verliezen. Ais we tot dit Inzicht komen

dan zal dat betekenen dat we echt inhoud moeten gaan geven aan begrippen als
duurzame ontwikkeling en internationale solidariteit. Dat zal onze ideeën over
produceren en consumeren ingrijpen veranderen.

Het technisch hoogontwikkelde deel van de wereld zit middenin de overgang van een
industriële samenleving naar een informatiemaatschappij. Het deel van de wr kende
bevolking dat direct betrokken is bij het produceren van goederen, inclusief de
agrarische produktie, neemt sterk af.



Steeds meer mensen vinden een bestaan in het manipuleren van informatie, in welke
vorm dan ook. Dat betekent uiteraard niet dat er geen agrarische en industriële
produktie meer is, in tegendeel. Het betekent wel dat deze economische activiteit
met steeds minder mensen wordt uitgevoerd en daarom zijn dominante invloed op het
maatschappelijk bestel begint te verliezen. In de Informatiemaatschappij zullen
andere waarden en normen gaan gelden, andere levensstijlen tot ontwikkeling komen,
andere machtss^cturen ontstaan, andere instituties gevormd worden. Ons
wereldbeeld en het beeld van onszelf zal gedomineerd gaan worden door het
technologische paradigma van het informatieverwerkende systeem, de computer. Dit
zai nog versterkt worden door de komst van nieuwe zeer krachtige systemen, die de
mens niet aiieen op geheugen- en verwerkingscapaciteit naar de kroon zullen steken,
maar ook op het punt van intelligentie en creativiteit. Zelflerend, met begrip van
taal en uitgerust met geavanceerde visuele vermogens. Mogelijk zelfs gebouwd en
functionerend als de menselijke hersenen. Zo staan op dit moment in de wereld van
de computertechnologie neurale netwerken in het middelpunt van de belangstelling.
Welke nieuwe machtsfactoren gaan straks de informatiestromen beheersen? Gaat de
hoogtechnologische wereld een nieuwe indeling krijgen op grond van enkele oude

invloedrijke religieus-filosofische systemen? Of moeten we straks toegeven dat we
niet wezenlijk verschiiien van de intelligente, maar onbezielde automaten, die nu op
de tekentafels liggen? In hoeverre zuilen we gedwongen worden ons lot in handen van
deze machines te leggen? Indringende existentiële vragen, waar we spoedig mee
geconfronteerd zullen worden.

Ons vermogen om de natuur, de dode zowel als de levende, te manipuleren is zover
gevorderd dat praktische limieten in zicht komen. Construeren op microschaal is in
opkomst, op nanoschaal (d.w.z. bouwen met losse atomen) staat voor de deur. Ook
het construeren met biologisch materiaal ontwikkelt zich snel, met grote
mogelijkheden voor onder meer de voedselvoorziening, de geneeskunde en de
chemische industrie. Maar ook met gevaren en grote ethische dilemma's.

Van levensbelang voor vooruitgang is de beschikbaarheid van voldoende energie. De
technologie biedt verschillende keuzemogelijkheden. Wat gaan we de hoogste
prioriteit geven: voortgaande economische groei of behoud van Gala, het aardse
ecosysteem? Nog meer consumptie, aangejaagd door voortdurend toenemende
verleidingsbudgetten, of duurzame ontwikkeling gericht op een wereld die ook op
lange termijn leefbaar blijkt? Dan lijkt er maar één energiebron echt acceptabel: de
zon. Hoe gaan we de tijd overbruggen, die nodig is om tot een optimale benutting
van de zon te komen? Steenkool, of toch kernenergie?

De mogelijkheden van de technologie lijken vrijwel onbegrensd. Op steeds meer
gebieden wordt de science-fiction uit het verleden werkelijkheid. Waar we op vast
dreigen te lopen is het gebrek aan inzicht in de menselijke psyche, de menselijke
drijfveren, het menselijk gedrag. Er zal veel meer aandacht moeten komen voor de

softe sector van het wetenschapsbedrijf. De harde technologie biedt mogelijkheden
genoeg. Een wijze benutting daarvan, dat wordt de grote opgave.



dhr. H.J.A. Hofland

Geboren in 1927

Commentator van het NRC Handelsblad

Voorziet in levensonderhoud door te schrijven

Korte omschrijving voordracht:

Dhr. Hofland neemt een essay van de Amerikaan Francis Fukuyama en de kritieken
die daarop verschenen zijn, o.a. in NRC Handelsblad, als kapstok voor zijn verhaal. In
zijn "The end of History?" beschrijft Fukuyama de wereldwijde overwinning van het
liberalisme die het einde van de menselijke ideologische ontwikkeling zou

voorspellen. In termen van Marx en Hegel betekent dat: het einde van de
geschiedenis.

Een artikel in de NRC van 12 augustus 1989 van Ben van Knapen over dit essay van

Fukuyama deed een levendige discussie ontstaan.

Dhr. Hofland zal bij dit stuk en deze discussie nog verdere kanttekeningen plaatsen.



dhr. R. van Kralingen

Roland van Kralingen, geboren in 1946, is oprichter.
Directievoorzitter en met recht de eminence grise van de

TBWA Groep.
Van Kralingen begon zijn carrière ooit bij HVR (nu

HVR/Alliance), waar hij zowel op de accountvloer als op het
terrein van Account Planning werkzaam was. Hij verruilde die
positie in 1974 voor de functie van Planning Director bij
Moussault (nu PPGH/jWT), waar hij ook Managing Director
werd.

In al deze jaren werkte hij op talloze accounts, waarvan er

een aantal zijn: Henkei, Honig, Allied Breweries, Ed. Laurens,
Fiat en de Postbank.

In 1981 verliet van Kralingen Moussault, om TBWA in Nederland op te richten.
Zowel de ontwikkeling van de Groep als die van alle werkmaatschappijen zijn vanaf
dat moment zijn werkterrein geweest, waarbij hij vanzelfsprekend betrokken is bij
veel accounts van de Groep.
Buiten de Groep, maar toch binnen het vak, manifesteert Van Kralingen zich ook

nog als auteur (onder meer van de uitgave "Naar 1990. Een kwestie van Tijd & Geld",
samen met Paul Lakatos; een tweede deel valt snel te verwachten), en als veelvuldig
spreker op seminars en congressen over trends en consumentengedrag.

werktitel:

Trends, ontwikkelingen en wenselijkheden in de jaren '90.



Dn. P.J. Albenen

Date of birth : 28-1-1958, Bolsward

Educacion

Positions held

19861986

1976-1986 M.Sc. Econometrlcs at

Universicy of Groningen.

Research analyst at Department of
Econometrics at University of

Groningen.

1987-prcsent Research analyst at Centre for World Food
Studies (SOW), Amsterdam.

Main activitles: Construction of Soclal Accounting

Matrices for Indonesia; modeiling of
consumer demand in Thailand and

indonesia.

Honger in ovo^loed.

In een wereld van snelle bevolkingsgroei en beperkte middelen om voedsel te
produceren moet de vraag worden gesteld hoe het staat met de beschikbaarheid van
voedsel. Dat is een oud vraagstuk (Malthus, begin I9e eeuw) dat ook nu relevant Is en
dat In de toekomst zal blijven.

De stelling wordt geponeerd dat er nog aanzienlijke ruimte is om de
voedselbeschlkbaarheld te vergroten. Physleke en technische factoren staan dat toe,
al vormen milieu-eisen een rem op hun toepasbaarheid.

Al produceert de wereld voldoende voedsel voor ledereen, er is een groot probleem
bij de verdeling. Daardoor lijden honderden miljoenen mensen honger. De oorzaak van
onvoldoende toegang tot voedsel is onvoldoende mogelijkheden om voor eigen
behoeften te produceren of om een inkomen te verwerven waarmee voedsel In de
markt kan worden gekocht. Armoede dus.

De oorzaken van armoede verschillen: rurale landloosheid In Azié, geringe

productiviteit van kleine boeren in Afrika, scheve grondbezitsverhoudingen en urbane
werkloosheid in Latijns-Amerika.

De derde invalshoek betreft beleid van landen, gericht op vermindering van
armoede, verhoging van voedselproductie en directe maatregelen die toegang van
armen tot voedsel verbeteren. Ontwikkelingslanden moeten rekening houden met
beleid van rijke landen: dumping overschotten, afsluiten van toegang tot hun
markten.

De stelling wordt geponeerd dat slechts door goede internationale
beleidsafstemming de honger kan worden uitgebannen.



Dr. H. Schellekens

Geboren : 25-2-1949.

1977-1979

1980

1980-1990

1982-1990

1989

1 1961-1967 : Gymnasium bèta
1967-1973 ; Student aan de Medische Faculteit,

Erasmus Universiteit, Rotterdam.

1973 : Artsexamen.

1973-1976 : Docent Afdeling Experimentele Pathologie,

Erasmus Universiteit Rotterdam.

Interferon onderzoek.

1977-1979 : Afdeling Virologie. Erasmus Universiteit

Rotterdam. Opleiding medische

microbiologie en Interferon onderzoek.

1980 : Diploma voor praktische medische
microbiologie.

Proefschrift: "Interferon, Eigenschappen en toepassingen".
Viroloog aan het Primaten Centrum TNO, Rijswijk. Onderzoek op
interferon en hepatitis B.

Onder-directeur van het Primaten Centrum TNO.

Senior Onderzoeker TNO

De paradoxen in de gezondheidszorg van morgen

Wie de gezondheidszorg van morgen bestudeert stuit snel op een aantal paradoxale
ontwikkelingen.

Zo staat in de gezondheidszorg van de toekomst het begrip keuze centraal. Vroeger
werden ziekte en dood als beslissingen van God gezien. Door de ontwikkelingen in de

wetenschap zijn leven, dood, gezondheid en ziekte steeds meer steeds het onderwerp

van menselijke keuze. Het individu kan al lang kiezen of en wanneer men kinderen

neemt, zal in de toekomst via onderzoek voor de geboorte steeds meer kunnen kiezen

voor een gezond kind, zal het recht op euthanasie krijgen, bepaalt steeds meer zelf
zijn behandeling van ziekten etc.

Nu de keuzes toenemen en daardoor een grotere behoefte aan ethische richtlijnen is
voor veel mensen het ethische referentie-kader weggevallen voornamelijk door de
ontkerkelijking.

De voortschrijdende mogelijkheden maken de gezondheidszorg steeds duurder en niet
alles wat kan zal ook gedaan worden. Terwijl het individu steeds meer keuze

mogelijkheden krijgt, zal de overheid de mogelijkheden om financiële redenen steeds
meer gaan beperken. En om de mogelijke uitwassen van bepaalde technologische
ontwikkelingen te voorkomen, is het zeer we) mogelijk dat verworven rechten
moeten worden beperkt. Zo zal misbruik van antenatale diagnostiek leiden tot een
beperking van de vrije keuze voor abortus.



Een betere gezondheidszorg zou logischerwijs tot minder gebruik van de
voorzieningen moeten leiden. Het streven van de geneeskunde is immers zichzelf
overbodig te maken. Het omgekeerde is echter het geval en er vindt een steeds
verdergaande medicalisering van de samenleving plaats. Sociale problemen worden
steeds meer binnen de poorten van de gezondheidszorg gehaald zoals euthanasie,
abortus en geboorteregeling.

De meest uitgesproken paradox betreft de beleving van de consument van de
gezondheidszorg. Objectief bezien is de mens veel gezonder dan 50 jaar geleden als
men als criteria neemt zaken als levensduur en kindersterfte. Het aantal bezoeken

aan de arts ligt tegenwoordig beduidend veel hoger dan vroeger. Als men gevraagd
wordt naar gezondheid dan klaagt men thans veel meer dan een halve eeuw geleden.
Men is gezonder, maar men voelt zicht veel zieker. Daar zijn een aantal oorzaken
voor te geven.

Een belangrijke rol spelen zeker de media en reciame, waarbij gezond en jong als
ideaal beeld gelden. Meer mensen zijn met hun gezondheid bezig dan vroeger. T.V.
programma's als "Vinger aan de pols" zijn zeer populair.
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Dr. R. Hueting

dk

R. Hueting (bom in 1929) is head of the Department for
Environment Statistics of the Netherlands Central Bureau of

Statistics. In 1970 he published "Wat is de natuur ons waard?"

("What is nature's value to us?"), a collection of articles from
the years 1967-1970 on the deterioration of the environment

and economie growth. in 1974 he took (cum laude) a doctor's
degree on the thesis "Nieuwe schaarste en economische groei".
An updated version in the English ianguage has been published
in 1980 under the title "New Scarcity and Economie Growth".
Furthermore he published numerous papers and articles on the
environmental problem, both in Dutch and in English for
seminars, periodicals and collections.

Milieu en groei

In de omschrijving van het economisch kenobject komen de termen geld, markt en
produktie niet voor. De economische theorie houdt zich bezig met de problemen rond
keuzen uit schaarse goederen die menselijke behoeften kunnen bevredigen. Voor een

economische benadering kan het milieu het best worden omschreven als de fysieke

omgeving van de mens, waarvan hij geheel afhankelijk is. Onze omgeving kan worden
beschreven als een verzameling gebruiksmogelijkheden, of milieufuncties of kortweg
functies. Wanneer het gebruik van een functie door een menselijke activiteit ten

koste gaat, of in de toekomst dreigt te gaan, van het gebruik van een andere (of
dezelfde) functie door een andere activiteit heeft het milieu een economisch facet.

Het milieu schiet dan immers tekort ten opzichte van de gewenste activiteiten, er
treden kosten op in de vorm van functieverlies, er is sprake van schaarste en van een
keuzeprobleem. In het optreden van deze zogenoemde concurrentie van functies

komt de eindigheid van ons milieu tot uitdrukking. De belasting van het milieu is
gelijk aan het produkt van het aantal mensen en de aard en omvang van de
activiteiten per mens. Een duurzame economische ontwikkeling vergt aanpassing van

dit produkt aan de opvangcapaciteit van het milieu. Dit leidt onvermijdelijk tot een
rem op de groei van de produktie zoals gemeten in het nationale inkomen. De veel

geponeerde stelling dat de produktie moet groeien om ruimte te scheppen voor de
financiering van het milieubehoud is onjuist en levensgevaarlijk voor het milieu.



Drs. NJ. I>ersjant

Werkzaam bij

studie

loopbaan
^  1970-1977
^  1977-1984

1984-

: Directie Toekomstverkenningen
Directoraat-generaal hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek
Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, Zoetermeer

: westerse sociologie RU Leiden

: sinds 1970 werkzaam bij 0.& W; functies:
beleidsmedewerker dir. Scholing;

beleidsmedewerker c.q. plv. dir.

dir. Onderwijsstructuur HO;
directeur dir. Toekomstverkenningen DGHW

nevenactiviteiten:

1977-1980

1980-1984

1987-

secr. Cie Voorbereiding Open Universiteit;
adviserend lid

- Centraal college medisch specialisten;
- Centraal college tandheelk. specialisten;
- College Huisartsgeneeskunde.
lid Goveming Board Centre for Educational Research and
Innovation (CERI) van de OESO.

Korte omschrijving voordracht:

Het begin van de jaren tachtig kenmerkte zich voor het hoger onderwijs als een
keerpunt. De cursusduur werd gelimiteerd, het hoger beroepsonderwijs werd
losgemaakt uit het voortgezet onderwijs, de Open Universiteit werd gesticht. Wat
waren de gedachten, ideeën over de toekomstige ontwikkelingen van het hoger
onderwijs? Welke doelstellingen zijn gerealiseerd, welke argumenten zijn overeind
gebleven?
In het begin van de jaren negentig is het hoger onderwijs nog steeds in beweging.
Welke doelstellingen staan nu op de voorgrond? Welke ideeën over de functie van het
hoger onderwijs in de komende jaren spelen hierbij een rol? Welke scenario's kunnen
daarbij geschetst worden?
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dhr. J. Haasbroek

1^

Jan Haasbroek (geb. 1943) is directeur van de VPRO-radio. In
de journalistiek was en is hij in diverse hoedanigheden

werkzaam. Als maker van radio- en televisieprogramma's, als
hoofdredacteur van het vroegere omroepblad Vrije Geluiden,

als docent aan de School voor Journalistiek in Utrecht, als

medewerker van de Groene Amsterdammer en de Haagse

Post, als columnist van Broadcast Magazine en als lid van het

dagelijks bestuur van de Programmaraad van de NOS.
Daarnaast vervulde en vervult hij verschillende functies in de

culturele sector (Raad voor de Kunst, Associatie van

Nederlandse Filmtheaters en Holland Film Export). Publicaties
over media, omroep en journalistiek o.a. in "De potentie van
een dwerg"(1976), "Bouwstenen voor een mediabeleid"(1978) en
recenter in NRC Handelsblad, De Volkskrant, De Groene en

HP.

Waar mijn lezing op 4 december over zal gaan, weet ik natuurlijk nog niet. Want het
is leuk om zo actueel mogelijk te zijn. Maar het moet ai raar lopen, als niet het
volgende soort zaken aan de orde zal komen:

* Moderne denkers over de media.

Denken Enzensberger, Finkielkraut en anderen dat de media nog zoden aan de dijk
zetten?

* Wat vertellen de media over ons wereldbeeld, de trends, het milieu, het onderwijs

'en de gezondheidszorg?
* Hoe moeten de media bekostigd worden en wat is voor de gebruikers goedkoper:

publieke of commerciële omroep?
*  Hoe verhoudt zich het zgn. 'cross ownership' tot een geschakeerde
informatievoorziening?

*  Is het definitief afgelopen met de idealen van de Verlichting en houden

"omgevallen boekenkasten" van pulp-televisie?
* Ontslaan er een elite van achterblijvers en een voorhoede van analfabeten?

* Is er iets te doen tegen te veel dezelfde overbodige televisie?

* Hoe zal het aflopen met het bestaande zuilenbestel?

Ik zal proberen mijn onderwerp zo persoonlijk mogelijk te benaderen. Hoe bedreef ik

vroeger de journalistiek anders dan tegenwoordig en op welke wijze kunnen Groningse

studenten zelf actief bijdragen aan een beter mediabeleid?



Met dank aan

De symposiumcommissie wil iedereen die heeft meegeholpen aan de organisatie van

dit symposium hartelijk bedanken. Naast vele mensen, die ons belangeloos hebben
geholpen, gaat onze dank speciaal uit naar:

De Sprekers:
Drs. G.A. van de Schootbrugge
dhr. H.J.A. Hofland

dhr. R. van Krallngen

Drs. P.J. Albersen

Dr. H. Schellekens

E)r. R. Huetlng

Drs. N.J. Dersjant
dhr. J. Haasbroek

Comité van Aanbeveling:
Ir. M.J. Mathijsen Gerst

Prof.Dr.lr. Iteke Weeda

Prof.Dr. L.J. Engels
Mr. B.G. Westerink

Directe medewerkers:

Lustrumcommissie van Cleopatra ASG
Huishoudelijke Commissie o.l.v. Els Möller
Andrë Mintjes (ontwerpen)
De Laser XT/3-8086 van Mario Brouwer

Mevrouw Hermien Dijkstra van PWT

Sponsors:
TNO

IBM

Gasunie

Groninger Universiteits Fonds

Tenslotte de heren G.A. van de Schootbrugge en W.j.C. Meigert van TNO voor de
prettige en stimulerende samenwerking.
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Dit symposium Is mogelijk geworden door

ondersteuning van TNO, de Nederlandse
organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk

onderzoek, In 1983 de samensteller van het boek

'1990 Is vandaag begonnen.'
TM*

N.V.Nederlandse Gasunie va




