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Voorwoord

We maken een reis door de tijd, van de eenvoud en geborgenheid van 

de jaren vijftig en zestig, naar de hectiek en luxe van nu en kijken vooruit 

naar een boeiende en enigszins beangstigende toekomst. 

Sinds de jaren vijftig/zestig zijn er op allerlei gebieden enorme stappen 

gezet. We hebben nu een overvloed aan informatie binnen handbereik, 

we verdienen meer, hebben meer luxe, meer hulpmiddelen en kunnen 

voor enkele stuivers de hele wereld zien. Maar veel ouderen worstelen 

met het gebruik van de nieuwe technologie, worden afhankelijk van 

derden of haken af. 

Babyboomers stonden, de afgelopen decennia aan het roer. Ze hadden 

in de jaren zestig en zeventig grootse plannen. Wat is er van die plannen 

terechtgekomen? Ja zij hebben de wind meegehad, maar hebben ze wel 

voldoende oog gehad voor volgende generaties en is de welvaart onder 

hun invloed eerlijk verdeeld?

Om met beide benen op de grond te blijven, schets ik in het eerste 

gedeelte van het boek een beeld van het dagelijks leven van ons grote 
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arbeidersgezin in de jaren vijftig en zestig. Ik denk dat het representatief 

is voor die tijd. 

In deel twee kijken we naar de huidige situatie, ons leefklimaat, de 

enorme technische en maatschappelijke veranderingen en de 

bijbehorende kansen en uitdagingen. Het leven in de jaren vijftig en 

zestig was totaal anders dan nu. Aansluitend formuleer ik, eigenwijs als 

ik ben, een elf puntenplan om onze maatschappij duurzamer, slimmer en 

socialer te maken. 

Het laatste hoofdstuk gaat over de bedreigingen en kansen in de 

toekomst. Niemand kan de toekomst voorspellen, het is geen kwestie 

van lijntjes doortrekken. Toch zijn er wel een paar scenario’s te 

bedenken hoe het verder kan gaan. 

Natuurlijk, ik kijk door een gekleurde bril en schiet af en toe een beetje 

door. Als zeventigplusser kijk je niet uitsluitend naar het verleden en 

heden maar streef je ook naar een leefbare, sociale wereld voor je 

kinderen en kleinkinderen. 

Veel leesplezier
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Deel 1

Het dagelijks leven  van ons grote 

arbeidersgezin in de jaren vijftig/zestig 
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