In memoriam Louis van Tienen

Op dinsdag 7 m a art 1978 kw am dr. A. J. M . van Tienen in D en H aag bij een
verkeersongeval om het leven. Hij was nog geen 48 ja ar oud. G eboren te
V laardingen in 1930, ging hij na zijn schooljaren economie studeren aan de
toenm alige N ederlandse Econom ische H ogeschool. Hij w as een der eerste
studenten van de in 1950 ingestelde sociologisch-econom ische studierichting,
w aarin hij in 1953 het doctoraal exam en aflegde. N a zijn m ilitaire dienst
plicht vervuld te hebben was hij gedurende een aantal jaren w erkzaam als staf
lid van de Stichting Bijzonder O pbouw werk en Sociaal-cuhureel W erk te
R otterdam . D e d aa r opgedane ervaringen vonden hun neerslag in h et proef
schrift D e andersm aatsch appelijken , w aarop hij in 1960 te R o tterd am prom o
veerde. Zoals de titel al aangeeft, verzette V an Tienen zich in dit boek tegen
de toenm aals heersende gew oonte om gezinnen m et een van de m iddenklas
sen afw ijkende levensstijl al te snel als ’onm aatschappelijk’ of ’sociaal’ te be
stempelen.
Hij was intussen al bekend gew orden d oor een levendige publicistische arbeid,
die in de loop der jaren tot tal van artikelen in de onnavolgbare V an Tienenstijl heeft geleid. In 1964 w erd hij hoofd van de stafafdeling onderzoek en
planning van het m inisterie van CRM , welke positie hij to t 1973 bekleedde.
In die tijd redigeerde hij de bundels A n a to m ie van het w elzijn (1970) en So
ciale actie, een m o d ern e passie (1973), w aarin hij tevens de briljante ope
ningsartikelen schreef. In 1973 werd hij de eerste directeur van het zojuist op
gerichte Sociaal en C ultureel Planbureau, dat onder zijn inspirerende leiding
al spoedig een grote activiteit ontw ikkelde, resulterend in een groot aantal
publikaties (w aaronder h et bekende S ociaal en C u ltu reel R a p p o rt 1974 en dat
van 1976). V an Tienen m ocht dan wel op voor hem karakteristieke wijze be
w eren dat al deze rapporten verkregen w aren door een welgem ikte schop
tegen de com puter, de vakm ensen w isten wel beter en hebben ze als dege
lijke en voor het beleid zowel als de wetenschapsbeoefening zeer w aarde
volle w erkstukken verwelkomd.
V oor V an T ienen h ad w etenschapsbeoefening slechts zin als deze gericht was
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op het oplossen van m aatschappelijke problem en. In dit opzicht stond hij ste
vig in de N ederlandse traditie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. D aa r
om ook had hij begrip voor de m aatschappijkritische strom ingen van de laat
ste jaren. D och hij onderscheidde zich van het m erendeel van de vertegen
w oordigers daarvan door zijn gevoel voor relativiteit. Hij m aakte zich geen
illusies over de invloed van de w etenschap op het beleid. Deze is reëel doch
beperkt, veel beperkter d an m enige hervorm er in zijn ijver meent. H etgeen
voor hem overigens juist een reden was om het sociaal-wetenschappelijk on
derzoek zo goed en gewetensvol mogelijk te beoefenen. H et is de com binatie
van een oprechte m orele bekom m ernis m et een nuchtere, relativerende en
vaak hum oristische benadering van problem en die V an Tienens stijl kenm erk
te en die hem voor vele m ensen tot een inspirerende en stim ulerende persoon
heeft gem aakt.
W ie hem gekend hebben denken m et grote w aardering en bew ondering aan
het w erk dat hij gedaan heeft. D och sterker nog zal bij hen de herinnering
aan de mens blijven leven. Louis van Tienen was een energieke, dynam ische
m an; een hooggeplaatste am btenaar die onconventioneel kon optreden zon
der dat dit ooit een geforceerde indruk m aakte; een m an die w ars was van
alle dikdoenerij en opgeblazenheid; die w arm kon lopen voor zaken en voor
al m ensen die hem na aan het h art lagen; m aar wie elke felheid getem perd
w erd door zijn verrukkelijke hum or die een gesprek m et hem to t een feest
kon m aken. W ie een lezing van hem (als m en zijn optreden deze saaie naam
al kan geven) gehoord heeft vergeet die nooit m eer. E en m an m et een wijde
blik en het h art op rechte plaats. Een goede chef en een goed vriend. H em
gekend te m ogen hebben is een voorrecht.
M oge het voor zijn vrouw en zoons een troost zijn te weten, dat zeer velen
goede herinneringen aan hem bew aren en hem m et grote genegenheid ge
denken.
24 m aart 1978

J. M. M . de V alk
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