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De 
modernisering 
van Nederland 

In de politiek wordt de laat
ste jaren steeds vaker voor 
innovatie en modernisering 
gepleit. Het is niet vreemd 
dat dit met name voor de 
sociaal-democratie geldt. 
Met een programma van 
modernisering wordt im
mers de bestaande orde in 
grote lijnen aanvaard, ter
wijl men toch voor de 
nodige vernieuwingen kan 
zorgen. Politieke leiders als 
Blair in Engeland en Schrö
der in Duitsland nemen het 
begrip modernisering dan 
ook onbekommerd in d 

en haar 
dubbelzinnige 

gevolgen 

zichte van zijn directe om
geving en als zodanig vormt 
het de 'meest kernachtige 
karakterisering van de 
maatschappelijke dyna
miek'. De auteurs erken
nen dat dit begrip meer
dere betekenissen heeft en 
geven toe dat de term in het 
rapport voor diverse ont

GABRIËL VAN DEN BRINK 

wikkelingen wordt ge
bruikt. Maar ze achten dat 
geen bezwaar 'zolang de 
verwantschap tussen de 
ontwikkelingen maar dui
delijk is' (p.3). En inder
daad treffen we in vrijwel 

Cultuurhistoricus, verbonden aan het 
Nederlands Instituut voor Zora en Welzijn en 

de Amsterdamse School voor 
Sociaalwetenschappelijk Onderzoek 

mond. In ons land kunnen 
de kabinetten- Kok in hetzelfde licht worden gezien. 
Wat opvalt is dat de politici modernisering veelal 
positief opvatten. De geschiedenis leert evenwel dat 
een dergelijke strategie niet zonder problemen en 
interne spanningen verloopt. Modernisering is 
nooit eenduidig als vooruitgang te beschouwen. En 
ook bij het begrip als zodanig kunnen vraagtekens 
worden gezet. 

Ik wil dit hieronder nader beargumenteren aan 
de hand van de modernisering van Nederland zoals 
die geschetst werd in het Sociaal en Cultureel Rapport 
1998. In dat statistisch monument boekstaafde het 
Sociaal en Cultureel Planbureau 25 jaar sociale ver
andering in Nederland' in cijfers, grafieken, tabel
len en figuren. Ik wil de dubbelzinnigheid van het 
moderniseringsproces in het bijzonder aantonen aan 
de hand van het individualiseringsbegrip. Dat is een 
specifieke vorm van modernisering en een sleutel
begrip in het scP-rapport. 

Bij de poging om de ontwikkeling van Nederland 
tussen 1970 en 1995 van een (eerste) interpretatie 
te voorzien, gaat het Sociaal en Cultureel Rapport 1998 
in sterke mate van het begrip individualisering uit.ln 
de meest algemene zin staat individualisering voor 
een groeiende autonomie van het individu ten op-

alle deelhoofdstukken van 
het rapport beschouwingen over het effect van indi
vidualisering aan. Op demografisch vlak leidt ze tot 
een diversiteit aan leefvormen. In politiek opzicht 
maakten burgers zich los van het traditionele gezag. 
In het onderwijs ontstond meer aandacht voor de in
dividuele verschillen tussen leerlingen. De gezond
heidszorg ging meer rekening houden met de speci
fieke wensen van de patiënt. ln de woningbouw ziet 
men een afname van het aantal bewoners per huis. 
En bij de vrijetijdsbesteding nam de belangstelling 
voor individuele sporten toe. Aldus lijkt individuali
sering een fenomeen dat alle domeinen van het so
ciale leven doortrekt. 

Het privé-leven 
Het verschijnsel van de individualisering wordt vaak 
toegelicht aan de hand van het privé-leven. Hier 
deden zich - zo laat het scP-rapport zien - de afge
lopen vijfentwintig jaar inderdaad ingrijpende ver
anderingen voor. Zo neemt het aantal alleenstaan
den sinds 197 1 sterk toe en voor paren zonder kin
deren geldt hetzelfde. Als gevolg daarvan vormen 
gezinnen momenteel ruim eenderde van alle huis
houdens terwijl ze in de jaren z'estig nog veruit in de 
meerderheid waren. Bovendien daalt de gemiddelde 
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omvang van het gezin. De meeste ouders hebben te
genwoorclig een of twee kinderen; vroeger was een 
gezin met 4 of meer kinderen niet ongebruikelijk. 
Veel vrouwen stellen het moederschap een aantal 
jaren uit - de gemiddelde leeftijd waarop een vrouw 
in Nederland haar eerste kind ter wereld brengt is 
thans 29 jaar- en een toenemend aantal vrouwen 
ziet helemaal af van het moederschap. Het gevolg is 
een daling van de vruchtbaarheid. Terwijl het 
vruchtbaarheidscijfer in 1970 nog 2,58 kinderen be
droeg, ligt het in 1 996 op 1 ,53 kinderen per vrouw. 
Blijkbaar verliest de traditionele gezinsvorming 
steeds meer terrein. Daar komt nog bij dat eenmaal 
gevormde gezinnen vaker uit e lkaar vallen door 
echtscheiding. De kans dat het huwelijk in een schei
ding eindigt, bedraagt midden jaren negentig ruim 
33 procent terwijl het in 1965 nog maar 8 procent 
bedroeg. Dat is een vrij dramatische ontwikkeling 
die zich het scherpst in de tachtiger jaren heeft voor
gedaan. Dit alles wekt de indruk dat steeds minder 
mensen kiezen voor een gezin en dat het gezinsleven 
als zodanig aan een crisis onderh vig is. 

Toch is deze indruk maar ten dele juist. Zij ont
staat doordat men de ontwikkelingen in het privé
leven vanuit het oude gezinsmodel beziet. Dan val
len met name de negatieve ontwikkelingen op en 
vergeet men dat er ook zaken zijn die niet verande
ren. Zo blijft het opmerkelijk dat verreweg de 
meeste mensen verlangen naar een vaste partner van 
het andere geslacht om daarmee uiteindelijk een 
gezin te vormen. Wel heeft het gezinsleven een aan
tal ingrijpende veranderingen doorgemaakt. De be
trekkingen tussen man en vrouw werden bijvoor
beeld gelijkwaardiger dan ooit, misschien niet in de 
praktijk maar wel in de opinies die men heeft. Om 
een enkel voorbeeld te geven: in 196 5 vond maar 
liefst 84 procent van de Nederlanders het bezwaar
lijk dat een gehuwde vrouw met schoolgaande kin
deren buitenshuis ging werken. In 1970 was dat aan
deel tot 44 procent gedaald terwijl h tin 1995 nog 
maar 1 6 procent bedroeg. Ook de betrekkingen tus
sen ouders en kinderen werden meer egalitair. Het 
ouderlijk gezag verloor aan betekenis en de gezinsle
den traden steeds vaker met elkaar in overleg. Ove
rigens leidde dat niet tot meer zakelijke verhoudin
gen. Integendeel. Vergeleken met vijfentwintig jaar 

terug onderscheiden Nederlandse gezinnen zich 
door een warm en kindvriendelijk klimaat waarbij 
de kwaliteit van de betrekkingen belangrijker ge
vonden wordt dan institutionele regels of uiterlijk 
fatsoen. Men koestert hoog gespannen verwachtin
gen en stelt hoge eisen aan elkaar. In dat licht is het 
niet vreemd dat de waardering voor seksuele trouw 
sinds 1970 geleidelijk gestegen is. Terwijl in dat jaar 
nog 57 procent van de Nederlanders van menig was 
dat een enkel avontuurtje geen kwaad kon in een 
goed huwelijk is dat aandeel in 1997 tot 2 2 procent 
gedaald. Voor veel mensen is het privé-leven een 
zaak van affectieve investeringen waarmee ze voor
zichtig wensen om te gaan. 

Het bedrijfsleven 

De modernisering die het bedrijfsleven heeft door
gemaakt, kan slechts zeer ten dele als blijk van indi
vidualisering worden opgevat. Bepaalde aspecten 
van de individualisering spelen op economisch ge
bied een rol maar in wezen gaat het om een andere 
ontwikkeling. Op het eerste oog is men geneigd 
vooral de positieve kanten van dat proces te zien en 
gemakshalve zal ik me tot een paar voorbeelden be
perken. Om te beginnen is er uiteraard de toegeno
men werkgelegenheid. Tussen 1970 en 1995 steeg 
het aantal banen met bijna 30 procent, een tendens 
die vooral in de tweede helft van de'jaren tachtig op 
gang gekomen is. Tegelijkertijd bleef de hoeveelheid 
arbeidstijd per jaar zowat gelijk. Dat het aantal per
sonen met een baan desondanks toenam, komt 
doordat de duur van een volledige werkweek terug
liep en vooral door het feit dat deeltijdwerk steeds 
populairder werd. De toegenomen arbeid partici
patie onder vrouwen vormde eveneens een gunstige 
verandering. Terwijl hun (bruto) participatiegraad in 
1970 nog slechts 29 procent bedroeg, kwam deze in 
1997 uit op 52 procent. Opmerkelijk is dat het 
grootste deel van deze groei werd bereikt in de jaren 
tussen 198 5 en 199 5. Behalve in kwantitatief opzicht 
geeft de werkgelegenheid in Nederland ook kwalita
tief interessante verschuivingen te zien. Zo krijgen 
de verschillende vormen van dienstverlening steeds 
meer gewicht en wel ten koste van traditionele eco
nomische sectoren als landbouw en industrie. Dat 
heeft verstrekkende gevolgen voor de eisen die aan 

1 . s c P, Sociaal en"Cuhureel Rapport 

-----~--- --

1998. 25 Jaar sociale verandering, Rijswijk 
1998. Bij verwijzingen naar dit rapport 
staat het paginacijfer tussen vierkante 
haken. 
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de werknemers worden gesteld aangezien het bij 
dienstverlening niet zozeer om 'ding n' maar om 
'mensen' gaat . In een moderne economie zijn so
ciale vaardigheden en intermenselijke betrekkingen 
dan ook van grote betekenis. Ten slotte werd de Ne
derlandse economie gaandeweg een zeer kennis
intensieve aangelegenheid. Het aandeel van degenen 
die werken als leidinggevend functionaris of weten
schappelijk specialist bedroeg 3 1 procent in 1 9 9 5 te
genover 15 procent in I 97 I. Dit alles onderstreept 
dat de economische modernisering van Nederland 
zowel kwantitatieve gevolgen (meer banen, meer 
werkende vrouwen, meer deeltijdwerk) als kwalita
tieve gevolgen had (nadruk op dienstverlening, ken
nisintensiteit, sociale betrekkingen). Daarbij is de 
produktiviteit per arbeidsuur in Nederland zeer 
hoog, zij het dat tempo en werkdruk hier eveneens 
aanzienlijk zijn. 

Deze modernisering leidde echter ook tot min
der gunstige verschijnselen. Zo sloeg de langdurige 
trend van nivellering aan het begin van de jaren tach
tig om en nam de inkomensongelijkheid weer toe. 
Hoewel het besteedbaar inkomen voor huishoudens 
gemiddeld steeg, waren het vooral de hogere in
komensgroepen die ervan geprofiteerd hebben. Ver
der bleef de werkloosheid hoog. Zij kwam ten dele 
uit conjuncturele omstandigheden voort. Met name 
de economische recessie na de tweede oliecrisis in 
I 979 bracht een explosieve groei van de werkloos
heid met zich mee die haar hoogtepunt bereikte in 
I 9 84. Sinds die tijd vertoont de werkloosheid 
schommelingen maar op een hoog niveau. Dit laat
ste wijst erop dat er ook structurele factoren aan 
het werk zijn. Vermoedelijk vindt er een perma
nente uitstoot van arbeidskrachten plaats, waarbij 
het niet alleen om werklozen in enge zin maar ook 
om vormen van vervroegde uittreding of arbeidsen
ge chiktheid gaat. In feite is het aantal inactieven 
veel groter dan de werklozen alleen en dit aantal 
kent een vergelijkbare ontwikkeling: een snelle toe
name tot het midden van de jaren tachtig en sinds
dien stabilisatie op een hoog niveau. Dit lijkt tegen
strijdig. Terwijl de economie vanaf 1985 een gun
stige ontwikkeling doormaakt blijft een aanmerke
lijk deel van de bevolking van een (bescheiden) uit
kering afhankelijk. Maar deze paradox verdwijnt als 
men bedenkt dat de groei zich in bepaalde sectoren 
concentreert. Het zijn met name de verschillende 
vormen van dienstverlening waar nieuwe banen zijn 
ontstaan. De werkgelegenheid in sectoren als land
bouw en industrie nam af van 45 procent in I 970 tot 

30 procent in 1995. Bovendien worden in demo
derne economie vooral flexibele en hooggeschoolde 
werknemers gevraagd. Naarmate deze eisen hoger 
worden valt een steeds groter deel van de beroeps
bevolking buiten boord. Bijgevolg tekent zich een 
sediment van langdurig werklozen en anderszins 
'ongeschikte' arbeidskrachten af, van wie de kansen 
om terug te keren in het arbeidsproces verminderen 
naarmate hun werkloosheid langer duurt. Dat deze 
omstandigheden extra nadelig zijn voor etnische 
minderheden, spreekt voor zich. Op macroniveau 
komt een en ander tot uiting in de kosten voor so
ciale zekerheid. Weliswaar groeien deze sinds het 
midden van de jaren tachtig niet meer maar zij be
vinden zich met ruim I oo miljard gulden per jaar op 
een hoog en nagenoeg constant niveau. Dat is kenne
lijk de prijs die voor een economische modernise
ring wordt betaald, óók wanneer het in conjunctu
rele zin om gunstige omstandigheden gaat. 

Mentaal-wlturele ontwikkelinaen 
Welke moderne verschijnselen deden zich voor op 
mentaal en cultureel gebied ? Het reeds in de jaren 
zestig aangevangen proces van liberalisering zet zich 
door tot ver in de jaren negentig. Als gevolg daarvan 
is een (zeer) groot deel van de bevolking aan demo
cratische vrijheden gehecht. Het recht op demon
stratie, op dienstweigering, op vrije meningsuiting 
en het stakingsrecht worden in brede kring erkend. 
Over het algemeen kent Nederland een tolerant kli 
maat waar het gaat om afwijkende voorkeuren of 
gedragingen. De houding ten opzichte van minder
heden is doorgaans een welwillende en de neiging 
tot ongelijke behandeling gering. Het egalitarisme 
betreft onder meer de verschillen tussen man en 
vrouw. Een ongelijke behandeling van vrouwen wij
zen de meeste Nederlanders van de hand. Momen
teel spreekt dat misschien voor zich maar men be
denke dat dit dertigjaar geleden niet zo was.In I 970 
meende bijvoorbeeld 77 procent van de onder
vraagden nog dat een vrouw geschikter is voor het 
opvoeden van kleine kinderen dan een man terwijl 
dat aandeel momenteel tot 34 procent geslonken is . 
Tot deze mentale modernisering droegen uiteraard 
diverse ontwikkelingen bij maar één van de voor
naamste is ongetwijfeld de toegenomen deelname 
aan het onderwijs. Terwijl in 1965 nog maar 31 pro
cent van de jongeren naar een middelbare school toe 
ging, is dat aandeel dertigjaar later ruim 5 1 procent. 
Het aantal jongeren dat wetenschappelijk onderwijs 
volgt, onderging in deze periode meer dan een ver-
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dubbeling. 2 De groei van het opleidingsniveau heeft 
zich met name bij vrouwen voorgedaan, met als ge
volg dat de ongelijkheid naar geslacht op dit punt na
genoeg verdwenen is. Het onderwijs moet dan ook 
als een belangrijke en wellicht zelfs autonome drijf
kracht van mentale veranderingen worden opgevat. 
De anti -autoritaire habitus die in de jaren zestig in 
een kleine kring van contestanten vorm kreeg, heeft 
zich inmiddels over brede lagen van de bevolking 
verbreid. Als gevolg daarvan leggen veel Nederlan
ders thans een assertieve houding aan de dag. Dat 
leidde enerzijds tot een zekere verharding in het 
maatschappelijk klimaat. Anderzijds is er geen 
sprake van erosie in het besef van waarden en nor
men. Integendeel: de eisen die wij tegenwoordig aan 
anderen en aan onszelf stellen zijn vermoedelijk 
hoger dan enkele decennia terug. 

Men kan dit als een vorm van liberalisering zien 
en daarmee de positieve kant benadrukken. Maar het 
staat vast dat de wijziging van het mentale landschap 
ook negatieve kanten heeft. In dezelfde beweging 
waarmee de Nederlanders zich ontdeden van het tra
ditionele gezag, lieten zij de kerken achter zich. 
Daarom volgt de ontkerkelijking ongeveer hetzelfde 
patroon: in I 966 gaf nog maar 35 procent op onker
kelijk te zijn maar dertigjaar later ligt dat aandeel op 
6 I procent. En hierbij staat méér dan de kerk als in
stituti e op h t spel. Ook het geloof verloor sterk aan 
betekenis. Bij het antwoord op de vraag wat men te
genwoordig het voornaamste in het leven vindt, 
speelt 'een sterk geloof' nog maar een heel beschei
den rol. Veel belangrijker vinden wij vandaag de dag 
alles wat met het lichamelijke verbonden is. Zo nam 
de toch al hoge waardering voor' een goede gezond
heid' in de loop der jaren sterk toe. Activiteiten in de 
vrije tijd zijn steeds vaker op een streven naar zin
tuiglijke genoegens of intense lichamelijke ervarin
gen gericht. Het beoefenen van een sport steeg tus
sen I 979 en I 995 onder alle leeftijdscategorieën. 
Aldus lijkt de oude cultuur waarin het vooral om mo
rele discipline of kunstzinnige verfijning ging gelei
delijk plaats te maken voor een cultuur waarin het 
om de driften of energieën van het lichaam gaat. Het 
ligt voor de hand om de toename van gewelddadig
heid mede in dit li cht te zien. Het aantal geregis
treerde geweldsmisdrijven is tussen I 970 en I 996 in 

2. Deze gegevens zijn niet ontleend aan 
de recente rapportage van het s c P maar 
aan CBS, Vijfennegentig Jaren statistiek in 

tijdreeksen 1899- 1994, Voorburg/ Heerlen 

elk geval met een factor vijf gegroeid. Daarin speelt
naast andere factoren - ook de zojuist genoemde 
liberali ering mee en wel in die zin dat het openbare 
leven niet langer in het teken van sociale controle en 
morele discipline staat. In die situatie kan assertivi
teit gemakkelijk in agressiviteit omslaan. Daaruit 
blijkt eens te meer dat modernisering óók onvoor
ziene en onwenselijke gevolgen heeft. 

Het politieke leven 

Ten slotte toont de modernisering van het politieke 
leven in Nederland al evenzeer een ambivalent ge
zicht. De negatieve kanten ervan springen in het oog. 
Zo neemt het animo om te gaan stemmen langzaam 
maar zeker af. Bij verkiezingen voor de Tweede 
Kamer is de opkomst nog altijd redelijk, al doet de 
dalende tendens zich ook hier vanaf 1985 voor. Bij 
verkiezingen voor de Gemeenteraden, Provinciale 
Staten en het Europees Parlement is de opkomst niet 
alleen bescheidener maar zij vermindert bovendien. 
Voorts daalt de belangstelling voor traditionele orga
nisaties als partijen en vakbonden. In 197 I was bij
voorbeeld 4, 1 procent van het electoraat lid van een 
politieke partij. Dat is in 1996 tot 2,4 procent ge
daald. Het bij een vakbond aangesloten deel van de 
beroepsbevolking is weliswaar groter maar daalde 
eveneens en wel van 3 9 procent in I 9.7 1 naar 2 8 pro
cent in 1996. Blijkbaar oefent dit soort organisaties 
steeds minder aantrekkingskracht op moderne bur
gers uit. Dat wordt slechts onderstreept door de ver
kiezingsuitslagen van de afgelopen 25 jaar. Aan het 
begin van de jaren zeventig was de verzuiling nog in
tact: het stemgedrag van de burgers hing sterk van 
hun geloofsovertuiging en sociale klasse af. Sindsdien 
vermindert de invloed van deze twee factoren en 
gaan de kiezers meer en meer van hun eigen voor
keuren als individuele burger uit. De nadelen van 
deze ontwikkeling zijn met name bij de confessionele 
partijen merkbaar. In I 970 bijvoorbeeld stemde ge
middeld 59 procent van de katholieke kiezers op een 
confessionele partij terwijl dat in I 995 nog maar 35 
procent was. 3 De meer liberale partijen hadden juist 
baat bij deze ontwikkeling. Een groot verschi l maakt 
dat trouwens niet uit omdat vrijwel alle partijen tus
sen I 976 en I 996 naar het midden opgeschoven zijn 
en de programmatische verschillen afnemen. De kie-

(sou) 1994, p. 242 kolom 6 en 8. 
3. Eigen schatting op basis van de cijfers 
uit het Sociaal en Cultureel Rapport, 
p. 164. 
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zers gaan hen daarin voor want het percentage kie
zers dat zich in het midden plaatst resp. geen mening 
heeft nam toe van 36 procent in 1970 tot 48 procent 
in 1996. Op grond van dit alles kan men nauwelijks 
beweren dat de politieke belangstelling sterk is: het 
bestel als zodanig heeft sinds de jaren zestig geen 
noemenswaardige veranderingen ondergaan en de 
beleidsvorming is een zaak geworden van professio
nele politici terwijl het publiek met een mengeling 
van welwillendheid en scepsis aan de zijlijn staat. 

Nu is dat maar het halve verhaal. De burgers zelf 
geven aan dat hun politieke belangstelling in de loop 
der jaren juist is toegenomen. In 1970 legde slechts 
35 procent een (sterke) interesse voor politieke 
zaken aan de dag, maar in 1995 is dat aandeel tot t;o 

procent gegroeid. Alleen schatten ze hun mogelijk
heden om invloed uit te oefenen nogal pessimistisch 
in. Een gedachte die van 1971 tot 199 2 vrij constant 
naar voren komt is dat hoge ambtenaren en grote on
dernemingen veel invloed hebben op belangrijke 
beslissingen in Nederland terwijl de invloed van de 
kiezer (te) bescheiden wordt geacht. Een meerder
heid van de ondervraagden lijkt voor méér inspraak 
en medezeggenschap te zijn. Maar de kans om dat via 
de traditionele politieke instituties en kanalen te 
doen slaan ze doorgaans niet hoog aan. Vandaar dat 
velen hun politieke heil buiten die officiële kanalen 
gezocht hebben. De actiegroepen en sociale bewe
gingen die vanaf de jaren zestig nadrukkelijk op de 
voorgrond traden, mogen rekenen op veel instem
ming en ondersteuning door het publiek. Organisa
ties op het gebied van de gezondheidszorg, interna
tionale solidariteit of milieubehoud hebben zowel 
qua ledental als publicitair een onwaarschijnlijk 
sterke groei gekend. Een vereniging als Natuurmonu

menten zag haar aanhang toenemen van 26o.ooo 
leden in 1980 tot 87o.ooo leden in 1996. Het Wereld 

Natuur Fonds groeide in deze jaren van 6 s. ooo tot 
70t;.ooo leden en Greenpeace van 18.ooo leden naar 
61 o.ooo leden. Datzijn aantallen waarbij die van po
litieke partijen in het niet vallen. Ook de geldop
brengsten ten behoeve van maatschapp lijke en 
ideële organisaties vertoonden een spectaculaire 
groei. Ging in 1975 nog maar 271 miljoen gulden 
naar deze organisaties toe, twintig jaar later is die 
geldstroom tot 1, 2 miljard gegroeid. Er zijn dus 
enorm veel politiek actieve burgers maar zij bewe-

4· Een meer uitgebreide bespreking van 
deze theori e vindt men in G. van den 
Brink, De orote overoano. Een lokaal 

gen zich bij voorkeur buiten de officiële instituties 
om. Men zou dat kunnen aanduiden als een privati
sering van de politiek, omdat het de afzonderlijke 
burgers zijn die langs private weg een deel van het 
publieke domein heroveren. 

Beoorde/ins 

Al met al ben ik niet enthousiast over de manier 
waarop het s c P het begrip individualisering heeft 
gebruikt. In plaats daarvan zou ik toch een analyse in 
termen van modernisering willen voorstellen4. 
Daarbij wil ik uitgaan van een viertal stellingen: 

1 • Men kan niet zeggen dat modernisering één 
bepaalde richting kent. Er kunnen bijvoorbeeld 
ontwikkelingen in het gezinsleven zijn die niet 
parallel lopen aan of zelfs botsen met bepaalde 
tendensen in de economie. Soms doet zich in het 
openbaar bestuur een verandering voor die met 
de sociale evolutie op gespannen voet staat. De 
richting van het moderniseringsproces hangt dus 
sterk af van het betrokken domein. 
2. Modernisering kan vrijwel nooit eenduidig 
al vooruitgang worden opgevat. Elke vernieu
wing brengt onvoorziene en niet zelden onge
wenste gevolgen mee die vaak alleen met de 
grootste moeite zijn te hersteil n. Bijgevolg is 
modernisering wezenlijk ambivalent en moeten 
de sociale kosten en baten telkens opnieuw wor
den bepaald. 
3. Proce sen van modernisering laten zich niet 
vanuit een regering of ander strategisch centrum 
plannen, regisseren of aansturen. Het gaat door
gaans om een min of meer spontaan proces dat 
zich in verschillende sectoren van de maatschap
pij voltrekt, dat miljoenen mensenlevens raakt 
en van evenzovele concrete beslissingen afhangt. 
Bijgevolg heeft niemand greep op de dynamiek 
van het geheel. 
4· Het moderniseringsproces kent meestal een 
ongelijkmatig verloop. Er zijn perioden waarin 
de vernieuwing zich heel geleidelijk en dus onge
merkt voltrekt, maar evengoed perioden waarin 
een breuk of plotselinge versnelling optreedt. 
Dit laatste maakt de meeste indruk op tijdgeno
ten maar de vraag of dat inderdaad de meest be
langrijke verandering was kan alleen op langere 
termijn bepaald worden. 

onderzoek naar de moderniserinB van het 
bestaan.Woensel 1670- 1920, Nijmegen • 
(suN) '996,ppn -B • en469-473. 
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Een wisselend beeld 
Wat valt er op grond van deze stellingen te zeggen 
over het intrigerende materiaal dat het Sociaal en 

Cultureel Rapport 1998 heeft aangedragen over 2) 

jaar sociale verandering? Mijn eerste stelling houdt 
in dat het proces van modernisering geen homogeen 
karakter heeft en dus ook nieteénbepaalde richting 
kent. Het valt uiteen in meerdere processen die lang 
niet allemaal dezelfde kant op gaan. Zoals gezegd 
stelt het rapport dat de notie van individualisering al 
die ontwikkelingen met elkaar verbindt. En het is 
waar dat er zowel op demografisch als op cultureel 
gebied, zowel in de politiek als in het bedrijfsleven 
méér ruimte voor individuele ambities is ontstaan. 
In dat opzicht zijn wij bezig om afscheid te nemen 
van de massamaatschappij, dat wil zeggen een sa
menleving waarin het individu zich moet voegen 
naar de codes van het collectief. Maar dat betekent 
r"tiet dat we op weg zijn naar een maatschappij die al
leen maar losse individuen telt. Integendeel. Mo
derne individuen maken zich weliswaar los uit oude 
sociale verband n al familie, kerk of buurt maar ze 
gaan tegelijkertijd nieuwe banden aan, komen in 
nieuwe afhankelijkheden terecht, moeten daar aan 
nieuwe verwachtingen voldoen en rekening houden 
met nieuwe spelregels. De aard van die betrekkin
gen, verwachtingen en spelregels lopen nogal uit
een, afhankelijk van het veld waarop men zich be
weegt. Dat zien we duidelijk aan de ontwikkeling 
van het prive-leven. Men kan moeilijk ontkennen 
dat een aantal oude conventies hun betekenis daar 
aan het verliezen zijn. De formele kanten van hethu
welijk en de institutionele kanten van het gezinsle
ven zeggen ons niet zoveel meer. Maar in plaats daar
van worden andere zaken belangrijker. Op relatio
neel gebied dient men in staat te zijn tot het uitwis
selen van persoonHjk gevoelens en ervaringen. In 
het gezin wordt meer aandacht geschonken aan de 
sociale en affectieve ontwikkeling van kinderen. 
Eventuele moeilijkheden mogen niet ontkend wor
den, ze moeten juist bespreekbaar zijn. De taakver
deling in huis mag geen bron van ruzie of conflicten 
vormen, het is iets waarover j moet onderhande
len. Kortom: in een moderne relatie of gezin spelen 
communicatie en persoonlijke betrokkenheid een 
grote rol. Zij maken dat individuen op een nieuwe 
manier aan elkaar gebonden zijn en zeker niet als 
eenlingen door het leven gaan. ~ 

De nadruk op communicatie gaat echter niet 
voor alle maats happelijke sectoren op. Neem het 
bedrijfsleven. Daar draait het niet in de eerste plaats 

------ ----

om intimiteit of affectieve uitwisseLog maar om ef
fectiviteit. Weliswaar houdt de moderne onderne
ming meer dan voorheen rekening met individuele 
werknemers, maar daarbij gaat het vooral om dat
gene waar het in de economie altijd om gaat, te 
weten verhoging van de produktiviteit en verlaging 
van de onkosten. De veranderingen in het Neder
landse bedrijfsleven komen eerder op een proces 
van permanente rationalisatie neer. Maar ook in dat 
proces functioneren werknemers niet als eenlingen. 
Zij komen juist in nieuwe vormen van afhankelijk
heid of samenwerking terecht en moeten vaak heel 
wat sociale flexibiliteit aan d dag leggen om aan de 
eisen van een moderne organisatie te voldoen. El
ders staan weér andere verwachtingen voorop. In de 
sector van politiek en overheid streeft men vooral 
participatie na. Van de moderne burger wordt ver
wacht dat hij/zij zich inzet voor de openbare zaak, 
iets op het gebied van vrijwilligerswerk of vereni
gingen doet, deelneemt aan initiatieven in stad of 
regio, op de hoogte is van wat er in de wereld speelt 
en waar nodig een financiële bijdrage levert aan or
ganisaties die zich inspannen voor het goede doel. 
Het is waar dat lang niet alle burgers op deze wijze 
aan het maatschappeHjk leven deelnemen. Velen 
jagen primair hun eigen belangen na en versterken 
de indruk dat het proces van individualisering in de 
politiek toeslaat. Maar het Sociaal en Cultureel Rapport 

1998 laat overtuigend zien dat talloze burgers zich 
vanuit ideële motieven inzetten voor de openbare 
zaak. Die motieven komen niet - zoals vroeger - uit 
loyaliteiten jegens de eigen klasse of levensovertui
ging voort, maar uit het besef dat men als burger 
deel uitmaakt van de samenleving als geheel. In 
kleine kring mogen wij dan vrijer zijn dan enkele de
cennia terug, maar dat kan alleen omdat we van 
nieuwe, grootschalige verbanden afhankelijk gewor
den zijn. 

Uiteindelijk lijkt de notie van individualisering 
nog het meest bij mentale en normatieve aangele
genheden toepasselijk. Waar het gaat om idealen of 
idolen, om voorkeuren op muzikaal en recreatief ge
bied of om vragen van seksuele identiteit, dáár lijkt 
elke bemoeienis van anderen taboe. Op dat vlak vol
gen moderne mensen inderdaad hun innerlijk kom
pas en is het begrip emancipatie op zijn plaats. En toch 
staan ze ook in dit opzicht niet helemaal alleen. Het 
moge dan zo zijn dat wij ons vandaag de dag beroe
pen op eigen normen en voorkeuren, maar tegelij
kertijd houden we angstvallig in het oog hoe de an
deren het doen. Men hoeft slechts een korte blik op 
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Goede Tijden Slechte Tijden of een pornosite op Inter
net te werpen om te beseffen dat die eigen normen 
en voorkeuren minder individueel zijn dan men zelf 
denkt. Ze worden door talloze anderen gedeeld en 
zijn in die zin hoogst normaal. Tussen het normale in 
sociale zin en het normatieve in morele zin bestaat 
een hecht maar impliciet verband. Zo kan het ge
beuren dat emancipatie - zich bevrijden van hetero
nome normen en het verwerven van autonomie -
zelf tot een nieuwe norm geworden is. 

Samenvattend meen ik dan ook dat het niet ver
standig is om de vele veranderingen di Nederland 
de voorbije decennia heeft ondergaan te reduceren 
tot één enkele tendens. Moderne mensen streven in 
hun privé-leven vooral naar affectieve uitwisseling 
terwijl de moderne onderneming in het teken van 
de rationalisatie staat. Tegelijkertijd is het openbare 
leven gericht op het participeren van de burgers en 
komt het in normatief opzicht op emancipatie aan. 
Dat vormt al met al een pakket van hoge maar di
verse verwachtingen die ver boven het streven naar 
individuele vrijheid uitreiken. 

Onbedoelde gevolgen 
Dan de tweede stelling die ik opgeworpen heb. Het 
is zonneklaar dat modernisering niet automatisch op 
verbetering neerkomt. ommige tendensen kan 
men als een vooruitgang opvatten, maar tegelijker
tijd zijn er ongewenste verschijnselen. De vraag naar 
welke kant de balans doorslaat, is in hoge mate een 
normatieve zaak. Sommigen zullen de toegenomen 
pluriformiteit in het privé-leven bijvoorbeeld zeer 
belangrijk vinden en het gestegen aantal scheidingen 
beschouwen als een prijs die men nu eenmaal voor 
een dergelijke verbetering betaalt. Anderen zullen 
wijzen op de hoge kosten die aan echtscheidingen 
verbonden zijn - niet alleen in financiële maar ook in 
pedagogische of sociale zin - en eventueel bereid 
zijn die pluriformiteit te beperken. Mede daarom 
zal er wel nooit een einde komen aan het debat over 
de vraag of modernisering nu verloedering dan wel 
vooruitgang met zich brengt. De ontwikkeling van 
de Nederland e maatschappij laat evengoed opti
mistische als pessimistische conclusies toe. Voor de 
één is het glas half vol terwijl de ander het als half 
leeg beschouwt. Dat mag in politiek en persoonlijk 
opzicht een belangrijke discussie zijn, maar ze kan 
nooit het onderwerp zijn van een wetenschappelijk 
debat. De wetenschapper stelt slechts divergerende 
processen vast. 

Het is niet altijd even duidelijk hoe deze proces-

sen op elkaar inwerken. Soms gaat het om verande
ringen die in brede kring zijn nagestreefd maar die 
na enige tijd een onvoorz.ien of ongewenst effect 
hebben. Dat i waarschijnlijk het geval bij de geste
gen criminaliteit. De erosie van autoritair gezag, af
nemende controle door buren, familie of kerk, het 
streven naar zelfontplooiing en andere sociaal-cultu
rele vernieuwingen zijn vanaf de jaren zestig door 
vele Nederlanders toegejuicht. Pas in d jaren tach
tig blijkt dat dit ook meer ruimte schept voor a
sociale of agressieve gedragingen. In die zin zou de 
huidige jeugdcriminaliteit wel eens het ongewenste 
produkt kunnen zijn van het moderniseringsproces 
op sociaal-cultureel gebied. Het omgekeerde kan 
zich evengoed voordoen. Soms is er een ontwikke
ling die in brede kring als onwenselijk ervaren wordt 
en op die manier voor nieuwe initiatieven zorgt. Dat 
lijkt me bijvoorbeeld het geval bij de modernisering 
van overheid en politiek. Met name in de jaren 
zeventig en tachtig heeft het politieke bedrijf een ze
kere professionalisering ondergaan maar zonder dat 
de invloed van de burgers noemenswaardig toege
nomen is. Deze konden hun moreel of maatschappe
lijk engagement steeds minder via de gevestigde 
kanalen kwijt en brachten buiten de politieke insti
tuties om nieuwe activiteiten tot ontwikkeling. Men 
kan die burgerlijke initiatieven wel toejuichen, maar 
dat neemt niet weg dat ze een onbedoelde correctie 
vormen op de toegenomen invloed van professio
nele politici. 

In verreweg de meeste gevallen valt moeilijk uit 
te maken wat oorzaak en gevolg is. En misschien is 
dat ook niet zo relevant omdat deze processen 
voortdurend op elkaar inwerken. Het is wellicht be
langrijker te wijzen op een algemeen patroon bij 
deze wisselwerking namelijk een 'omgekeerde dia
lectiek'. Deze uitdrukking verwijst naar het opmer
kelijke feit dat een proces van modernisering vaak 
nieuwe verschillen of zelfs tegenstellingen oproept. 
Dat is dus het omgekeerde van de beweging die de fi
losoofHegel in de geschiedenis ontwaart. In zijn op
vatting van dialectiek bestaat de historische bewe
ging uit het overwinnen van tegenstellingen, waarbij 
de tegendelen op een hoger niveau tot synthese wor
den gebracht. De manier waarop de tegenstelling 
tussen arbeid en kapitaal op het niveau van de ver
zorgingsstaat werden verzoend, beantwoordt aan 
het patroon van de Hegeliaanse dialectiek. Maar de 
recente geschiedenis van een land als Nederland 
geeft aan dat het omgekeerde eveheens gebeurt, na
melijk dat de verschillen in een bepaald domein 
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door het proces van moderniseringjui t verscherpt 
worden. Dat kan zelfs ni euwe vormen van 'tweede
ling' tot gevolg hebben. Het Sociaal en Cultureel Rap

port 1998 bevat ver schillende voorbeelden van een 
dergelijk proces. Zo is men de afgelopen decennia 
beter gaan letten op de doelmatigheid van het basis
onderwij s terwijl er ook meer aandacht voor indivi
duele ver schillen tussen leerlingen ontstond. Toch 
kwam een steeds groter deel van de kinderen in het 
speciaal onderwijs terecht. De zojuist aangeduide 
ontwikkeling in het bedrijfsleven lijkt hi er sterk op. 
Enerzijds werden er meer eisen gesteld aan werkne
mers en ging de produktiviteit omhoog, anderzijds 
belandde een groot aantal personen in de ww of 
WA O omdat ze niet (meer) aan die eisen kunnen vol
doen. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg vol 
gen eenzelfde patroon. Naarmate er voor de indivi 
duele kenmerken van de patiënt meer aandacht 
komt, neemthet risico van een tweedeling in de zorg 
toe. Personen met een hoog inkom en of een goed 
pensioen zull en dat immers aangrijpen om zich van 
extra zorg te voorzien .5 Op het gebied van de wo
ningbouw constateert men hetzelfde. Het aandeel 
van de luxe koopwoningen neemt toe en tegelijker 
tijd vermindert de kwaliteit van goedkope huurwo
ningen voor mensen met een smalle beurs. Een en 
ander illustreert dat processen van modernisering 
niet all een bepaald lasten met zich meebrengen 
maar dat cüe lasten bovendien op een ongelijke wijze 
over de bevolking worden verdeeld. Modernisering 
levert nu eenmaal winnaars én verli ezers op en het 
geval dat er louter vooruitgang wordt geboekt is 
heel uitzonderlijk. 

Waterscheidins 1 9 84? 

Zo komen we bij mijn derde stelling, namelijk dat 
processen van modernisering nauwelijks door een 
centrale instantie te plannen , te sturen of te regisse
ren zijn . Dat ligt voor de hand na alles wat tot nu toe 
is gezegd . Toch i die ste lling niet helemaal correct 
want de houding van bijvoorbeeld de centrale over 
heid tegenover deze processen doet er wel degelijk 
iets toe . Bij de vraag aan welke houding men de 
voorkeur geeft spelen morele, politieke en ook wel 
per soonlijke moti even mee maar op zich is het aan 
tal opties vr ij beperkt. Ten eer ste kan men zich ten 

doel stellen om het streven naar moderni ering in 
een bepaalde sector te blokkeren , af te remmen of te 
ontmoedigen. Deze optie is in Nederl and bij ont
stentenis van een krachtige conservatieve houding 
niet erg populair maar soms komt zij toch wel voor. 
Men denke aan het verzet tegen de 24-uursecono
mie of aan de wijze waarop jarenlang de commer 
cië le televisie buiten de deur gehouden is. Ten 
tweede kan men proberen om de moderni sering in 
goede banen te leiden, te kanaliseren of bij te sturen . 
Dat is in het verleden meer dan eens gebeurd , bij 
voorbeeld toen het om massal e acties voor democra
tisering of tegen milieuver vuiling en kernwapens 
ging. Ten derde kan men streven naar compensatie 
voor de nadelige effecten die het proces van moder 
nisering teweeg brengt . Deze optie wordt in Neder
land veelvuldig toegepast en heeft in het kader van 
de verzorgingsstaat tot vele regelingen en voorzie
ningen geleid. Ten slotte kan men van overheidswege 
de modernisering ruim baan geven of bevorderen . 
Dit laatste is een houding die sinds een jaar of tien in 
Nederland aan invloed wint en onder meer in het 
beleid van Paars tot uiting komt. Wanneer kwam die 
omslag eigenlijk tot stand ? En hoe komt het dat de 
weerstand tegen het proces van modernisering bij 
de overheid gebroken werd 7 

Het Sociaal en Cultureel Rapport maakt aanneme
lijk dat de vroege jaren tachtig in dèze een cruciale 
periode zijn geweest . Zo zou 1984 in economisch 
opzicht een waterscheiding vormen. Tot dat jaar zag 
de ontwikkeling in Nederland er vrij ongunstig uit: 
de economi che groei bleef aan de lage kant terwijl 
het aantal werklozen in hoog tempo vermeerderde. 
De daarop volgende jaren waren echter - mede als 
gevolg van hetAccoord van Wassenaar uit 198 2- een 
periode van opmerkelijke bloei. De werkgelegen
heid groeide, de arbeidsparticipatie nam toe en de 
werkloosheid verminderde. Tegelijkertijd voltrok 
zich een kentering op politiek gebied . Daarbij ging 
het vooral om het terugdringen van de overheid en 
publieke sector ten gunste van de burger s en de 
marktsector. Deze omslag had alles te maken met de 
snel stijgende ko ten van de sociale zekerheid als ge
volg van de economische problematiek. Maar dat 
was niet het enige. Er voltrok zich ook een ingrij 
pende mentale wijziging in neo-liberale zin waarbij 

5 . Dit komt uitg~re id aan de orde in 
G. van den Brink, Een schaars ooed. 
De betekenis van zoro in de hedendaaose 
levensloop, Utrecht (N IZW) ' 999· 
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het om meer principiële zaken ging. Men begon op 
een andere manier te denken over taken van de over
heid en de kwalijke gevolgen van ambtelijke bureau
cratie. Men streefde niet alleen bezuiniging maar 
evengoed deregulering na en het verzelfstandigen of 
privatiseren van overheidsinstellingen. Dit leidde 
uiteindelijk tot het stimuleren van meer marktwer
king - ook in sectoren waar dat lange tijd ondenkbaar 
was geweest zoals de gezondheidszorg of het open
baar vervoer. Ten derde zien we begin jaren tachtig 
een zekere verharding van het maatschappelijk kli 
maat. Deze blijkt onder meer uit een afnemende to
lerantie bij de burgers in relatie tot criminaliteit. 
Veelzeggend is het rapport van de Commissie Roet
hof dat - verschenen in 19 84- een keerpunt vormde 
in de manier waarop asociaal gedrag bekeken werd. 
Dit rapport bepleitte meer sociale controle en 
trachtte de burgers bewust te maken van hun eig n 
verantwoordelijkheden inzake criminaliteit. 

Aldus geefthet begin van de jaren tachtig een vrij 
plotselinge omslag in het sociaal-politieke klimaat te 
zien. Verschillende tendensen lijken elkaar dan te 
versterken: een liberale stroming in de politiek, een 
toenemende commerciële dynamiek en een wat 
hardere houding op normatief gebied. Het Sociaal en 
Cultureel Rapport wijst deze kentering ook als zoda
nig aan. Het zegt bijvoorbeeld men dat de ontwikke
ling van de verzorgingsstaat tussen 1970 en 1995 
vaak kan weergeven in de vorm van een parabool 
waarvan het buigpunt in de periode 198o-I984ligt. 
In de grafieken van het rapport komen dergelijke fi 
guren bij herhaling voor, waarbij de vraag of het 
buigpunt uit een maximum dan wel uit een mini 
mum bestaat door het verschijnsel in kwestie wordt 
bepaald . Overigens bleef deze kentering niet be
perkt tot Nederland. Zij deed zich in verschillende 
westerse landen voor. In het buitenland waren het 
aan de macht komen van Thatcher in 1979 en van 
Reagan in 1980 er de meest duidelijke symptomen 
van. Er was veel meer aan de hand dan een conjunc
turele schommeling. Wat toen begon was een neo
liberale zegetocht die tot op heden duurt en sinds 
een aantal jaren ook de sociaal-democraten in haar 
greep gekregen heeft . Dat is voor ons onderwerp 
een belangrijk punt. Want terwijl de sociaal-demo
cratie decennia lang voor het afremmen, compense
ren of kanaliseren van de modernisering stond, ging 

zij nu over tot het bevorderen van dat proces. En ook 
die omslag kwam in tal van Europese landen tegelijk 
tot stand. 

Het primaat van het sociaal-culturele? 
Dit gezegd zijnde komen we bij mijn laatste stelling 
namelijk dathet temporele verloop van de moderni
sering zelden gelijkmatig is. Meestal maakt het pro
ces in bepaalde fasen een versnelling door terwijl het 
in andere fasen haast onopgemerkt blijft. Als gevolg 
daarvan kent elk tijdvak eigen accenten. In het alge
meen denk ik dat de jaren zestig met name in het 
teken van culturele en mentale wijzigingen staan, 
dat de grootste politieke verandering zich in de jaren 
zeventig en tachtig voltrokken heeft en dat de eco
nomische modernisering eerst in de jaren negentig 
gestalte krijgt. Dat idee ontleen ik in elk geval aan de 
geschiedenis van het prive- leven. Op dat gebied 
kwamen nieuwe idealen en ideeën reeds v66r 1 970 
tot ontwikkeling, bijvoorbeeld waar het ging om 
seksualiteit of de gelijkwaardigheid van man en 
vrouw. Pas tijdens de jaren zeventig worden deze 
idealen omgezet in sociaal of politiek gedrag en eerst 
tegen het einde van de jaren tachtig worden ze in 
economische termen vertaald. In dit geval begint 
het proces van modernisering dus op mentaal of cul
tureel gebied om pas na verloop van tijd door te 
dringen in de politieke en economische realiteit. Dat 
moge vreemd lijken maar de cijfers van het Sociaal en 
Cultureel Rapport 1998 spreken wat dit betreft duide
lijke taal. Zowel het aantal vrouwen dat betaald werk 
heeft als de voorzieningen met betrekking tot kin
deropvang geven in de jaren rond 1990 hun sterkste 
toename te zien maar de ambities en idealen van de 
tweede feministische golf waren in een eerder sta
dium geformuleerd. Zo blijkt dat veranderingen op 
economisch vlak lang niet altijd de voornaamste 
motor achter processen van modernisering zijn. Ik 
ben zelfs geneigd om deze gedachte om te keren en 
te stellen dat bepaalde economische veranderingen 
pas mogelijk worden nadat er op sociaal-cultureel en 
sociaal-politiek gebied het nodige veranderd is. 6 

Deze volgorde beperkt zich niet tot het prive
leven, zij geldt evengoed voor de samenleving als 
geheel. De waarden die in de jaren zestig tot bloei 
kwam en - zelfstandigheid, openheid, medezeggen
schap, gelijkwaardigheid etcetera - waren het pro-

6. Deze gedachte is - maar dan met 
betrekking tot de negentiende eeuw -
eerder verdedigd in G. van d n Brink, 
De arote overaana, a.w.' PP· .1'04- .1' I 8. 
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dukt van een morele en mentale modernisering die 
op gespannen voet stond met d politieke en econo
mische realiteit. De ni uwe idealen leken in eerste 
aanleg onverenigbaar met de wereld van de parle
mentaire democratie en die van het bedrijfsleven. 
Geen wonder dat de meest fervente voorvechters 
van die vernieuwingen zich tegen het kapitalisme en 
het parlement keerden. In hun ogen waren geves
tigde politieke partijen onderdelen van 'het sy -
teem' waarvan men weinig te verwachten had en 
waren grote ondern mingen de bron van alle 
kwaad. Dit bracht vooral in de jaren zeventig de no
dige polarisatie met zich mee. Dan slaat - vrij onver
wacht - het sociale en politieke klimaat aan het 
begin van de jaren tachtig om. Deze kentering wordt 
door het Sociaal en Cultureel Rapport 1998 voorname
lijk verklaard uit de slechte economische omstan
digheden maar iets anders schijnt mij zeker zo 
belangrijk toe. Het heeft er veel van weg dat de am
bities die in de jaren zestig in het culturele domein 
geformuleerd waren begin jaren tachtig gingen 
doorwerken in de sector van overheid en politiek. 
Dat verklaart waarom het politieke klimaat zich niet 
in een radicaal linkse noch in een conservatieve maar 
in neo-liberale richting wijzigde. De spanning tus
sen de idealen van goed opgeleide, zelfstandige, 
actieve burgers en de knell ende banden van staat, 
bureaucratie of collectieve regeling maakt plaats 
voor een nieuw arrangement waarin het gaat om 
trefwoorden als vrijheid, openheid, zelfstandigheid 
en commercieel succes. 

Vcrvolgens duurt het nóg een hele tijd voordat 
deze moderne ambities doordringen tot de sfeer van 
het bedrijfsleven. Pas aan het begin van de jaren ne
gentig raken de waarden van burgers enerzijd en de 
eisen van de economische realiteit anderzijds beter 
op elkaar afgestemd.7 Vrouwen blijven vaker wer
ken als er een kind geboren is, het aantal deeltijd 
werkers neemt toe, de werktijden worden flexibe
ler. Deze afstemming beperkt zich niet tot de werk
nemers. Aan de top van het moderne bedrijfsleven 
zien we eveneens een ontwikkeling waarbij (een 
deel van) het erfgoed uit de jaren zestig s rieus ge
nomen wordt. Multinationale ondernemingen stel
len zich minder afzijdig inzake mensenrechten op, 

men gaat meer aandacht besteden aan het milieu en 
bepaalde bedrijven worden zich bewust van hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat zijn al
lemaal geleidelijke en daarom moeilijk waarneem
bare maar niet minder ingrijpende veranderingen, 
die maken dat de moderne onderneming en de mo
derne politiek er toch heel anders uitzi en dan dertig 
jaar terug. In die zin i de revolutie van de jaren zestig 
juist een groot ucces geweest. Maar het is geen suc
ces dat zich op een gelijkmatige manier voltrokken 
heeft. Het heeft zich vanuit het culturele domein via 
de politiek naar het economische domein verplaatst. 
Daarbij speelt de politieke omslag begin jaren tach
tig een cruciale rol - zeker voor de sociaal-democra
tie die nu haast overal in sociaal-liberale zin veran 
derd is. Het epicentrum van deze verandering moet 
echter niet in politieke, laat staan in economische 
verschuivingen maar in de normatieve metamorfose 
van de jaren zestig gezocht worden. 

Slot 
Hoewel ik zeker oog heb voor de kansen die de hele 
ontwikkeling ons biedt, lijkt het me niet juist om de 
modernisering van Nederland slechts als een succes 
te zien. Daarvoor zijn de onvoorziene gevolgen toch 
te ernstig. Juist wie ernst maakt met de normen en 
waarden die het proces van modernisering voort
drijven, dient vraagtekens te plaatsen bij een aantal 
actuele verschijn elen: de relatief grote uitstoot van 
werknemers die niet voldoen aan de hoge eisen van 
de Nederlandse economie, de bedenkelijke toename 
van agressieve gedragingen, het nogal onbeweeg
lijke stelsel van professionele politiek en het grote 
aantal gezinnen dat relationeel of pedagogisch in de 
problemen komt. Dat zijn zaken die eigenlijk de 
hoogst mogelijke prioriteit verdien"en, vooral omdat 
ze on losmakelijk verbonden zijn met een gemoder
niseerde maatschappij. Men kan van niemand ver
wachten dat die problemen op korte termijn wor
den verholpen. Maar een grotere bereidheid om zich 
te verdiepen in de sociale kosten van de maatschap
pelijke ontwikkeling lijkt mij toch noodzakelijk. In 
die zin zou een beter inzicht in het proces van mo
dernjgering - en de rol van de sociaal-democraten 
daarbij - ook in Nederland niet overbodig zijn. 

7. Dit verschijnsel wordt eveneens 
door Geert de Vries gesignaleerd . 
Hij wijst erop dat de verbreid ing van 
het personalistisch en humanisti sch 
erfgoed in de jaren zestig en zeventig 
een vocabulaire van individuele 

ontwikkeling en zelfontplooiing tot 
gevolg had. 'Latet zou dit vocabulaire 
zich blijken te lenen voor commerciële 
doeleinden, zoals het aanprijzen van 
een weekblad voor de moderne, 

merk koffie ('Even tijd voor jezelf! '). 
Eerder speelde het een rol in het 
gedachtengoed van de vrouwen
beweging .. .' (Sociaa l en Cultureel 
Rapport , p. 93). 

jonge vrouw en van een bepaald 
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