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Het is tijd voor een stevige discussie binnen het CDA. Volgens het 

CDA-Vrouwenberaad moet individualisering worden omgezet in 

beleid. Hillie van de Streek bespreekt de dissertatie van Jet 

Bussemaker 'Betwiste zelfstandigheid. lndividualisering, sekse en 

verzorgingstaat'. Zij gaat nader in op de betekenis hiervan voor 

het CDA. Zij concludeert dat er nwed en spoed voor nodig is om 

kritische vragen te stellen bij het vanzelfsprekende anti-individu

alisme van het CDA en om deze discussie diepgaand te voeren. 

I 
dl\,du~l"c"ng h~t.'dt nLCU\\C kJn 

'en ILm\! de kop \ Jn hu ope 

lllllg-.zu t1kcl \ Jll hct JOng-.tc 

nLIIlllllLI \ Jn VI()U\\ 

en l'ol!tiek, het kwilrtJJI

hiJd v~n hct CDA-
VroLI\vcnhcrJJd. 1 llLJilJ mi' 

ik hct uitroepteken Jchtcr 

de onduhhelz1nnige opc

ning,ZIIl. Hct hJd n hcq 

kunncn qJJil Willlt de tc

ncur vJn her gchl'lc Mtikcl 

" lcrm en Ultcbgcnd 

wetemchJp tn h0rte nen1c11 en vnd"

Ulllle!Til 111 hun politicke qJndpuntlw

pJIIIlg 

lncl"·,duJI"enng nwct 

worden omgczct 111 hclc·1d 

Hct klinkt Jl, cc11 ci' 

f:ncrzi1d..., ligt de Ultdog1ng 

v~n hcL art1kcl di1Millcc 111 

dt' omluhhclzinnige kl'uzc 

\'(H)r 1ndi\·1duJii...,cring en 

111 de Jctivi,ti" he LllhtrJ

illlg I let p<llle!Til v~11 ei

<..,en i-, in de \\'CIIllg gcpoLl

ri,cerde poi!Lickc cultuur 

V~ll hcL Ci JA hcpJ~\d Oll-

I )c Ll!tdJging richt z1ch 

llJJr twec k~11tcn. Hct 

VrouwcnhcrJJd llli1Jkt 011- I lr1. l/illlr l'dll .lr Stmk gchi-LIIkel!lk .\J11 de ilnde

klinkt de oprocp indi\'1-omw<llldcn duideliJk cbt hct Villl zin'" 

hlllllcn het C\ )/\ ccn 'tcvige pol!tlckc 

dJ.:..,cu .... -.ic tc vocrcn over de comhin.:1t1c 

VJil wcrk en zorg. \lilt vrouwe11 de 

zorgtJkcn vcrvullcn en nlZJ.nncn hct in

komen vcrdicnen " ~1 IJ11g lllcl mecr 

vJnzc\f,p!Tkcnd I let herJJd z~l n 'JI

\c, JJn doen' d~t CIJ.A-politiu dezc 

duilli,cring om tc zeLtCil in hele1d Jl, 

vlocken 111 de knk C:\J .. \-politici \\'Jrcn 

en zijn toch Jiti)ci Jl, vilnzclf,p!Tkl'ml 

tegen indl\•iduJI"cnng' ( Jud-trJct!cle!

dcr Jl,·inkm~n '111-Jk zich cbamvn op 

het p~rtiJCOngre' vJn 2'! Jilnl!Jn dit jJJr 

1wg zo dLmkJ,,k LIIL 'lndividu~l"mc 

( ! )\' 'J (J I 



het rnht V'clll ck ,tukqe "'"' n1et <li

ken oudcrwc·t, het i' lcvemgev,larlltK 

I )a,lrtegen<>VTI ,tc·lde hit c'Cn "I' ck 

11<Hrd,ch,lp ,.a11 Chrl'tll' ge,toelde col 

lcctl\'ltelt· \\-'11 a[, de hetne kant va11 

1k ( lok prot dr ,\ ( /wkr1eld he 

<.,l holl\\'l ltldl\'ldllcl!i'-.L'rlllg J]<.., l'Cil gc

\JJI g('llllgl' hct \'OrlgC llllllllllCr \'(Ill 

( hrl'tc·n I knwc r,l\l'che Vnken11111gc·n 

,( [)\/ Radicalc 11llilvldual1wr1ng 

door he111 gedellllll'LTd al, het c1nde 

\'Jil 1cdcrc vorn1 van L()lkctll'Vl' lo\·dli

tclt en \'Z\11 vtTantii'<H>Idelltkhcld '""' 

hct ,1lgcmcnc hciJng vormt lliJJ<.,l ccn 

\'LT\ Zlgltlg \'cHI ic\Til<...hc<-.LhOU\\'C]i]k_L' 

!dcntlll'll de groot<-.tc hcdn:q ... ~tng \'tHlr 

het <..I),\ ll1ennec " hct Vroui\T11-

hcrcl,1d het duldel11K 111et cCI" lnd1-

\'iduJIIc..cring 1'-. gccn hcdt-clglng, lllJJr 

cell kJn<.., voor de <..,,1Jncnlcv1ng Olll zo

nTI nwgei11K men'l·n te ~ate11 p0rtlu-

11l'rel1 :::o v·CJlt 111 Vmu11 en l'lliltldc te 

kzen. C ,c,bcht v·anuit chll'tc·n-denw

UZlti'l h per't1CC tiel " :ndlvlduilll'enng 

;mm,l te rn htvililrdlgen v1ndt het he

lilild l11 dilt pe'·'t1l'cttel i' de mem 1111-

mcr..., ccn vcrontv.:<HJrdclJjk pL·r...,(Hln, 

VTrantwollrckl11k VlH>r Zlchzclt de me

delnen' en de 'Lhepp1ng 

Anti-individualisering als 
dogma 
( )p hct geh1ed van indl\'lllu,lll'ertng hc

'\clan h111nen het (1),\ du' du1dclqk 

t\\ ee meningen dw hililK' op elkaar 

'teclll I let ken a[, ee11 prohlcem 11 ol·

dcn gcz1cn. lllZt:tr ook J]-, ccn uJtdag1ng 

lm1ne" wet hclet lwt de pertil een qe

\'Jgc dlcpgZlorHJc dhcu..,..,ic over hct on

dcrwcrp te vlleren' [, het nwment 

diJZlrloc llll'l Jlll'-.t nu JJngchrokcn~ 

llehillvc· h11 de llpmep v·an het 

Vrouwcnhcread ,[uit 1k h1crhi1 Zlan op 

hct vonge nummnven CI)V lltt qond 

in hct tcken \'Zlll cr"i' en pcr,peL\Jcl 111 

het ( ·1 ),j, I )c redactle 'tgnelccrde det 

hct (:J),\ !llJZlr mZlllg in '-.tJut 1'-> ccn Zlllt

\\'oord tc gC\'Ctl op <.,t>l J,ldl-Lulturck 

illlt\\'1kkel1ngen 111 de ,,111wnle\1ng. I k 

tlC1g1ng hc...,taat nicli\\T onl\\'JkkciJngcn 

;:-d..., O\Tr\\'cgcnd nq ... ;Jtlcl tc \\'JJrdcrcn 

t )()\-.. \\·r>rdt tc <.,ncl tcruggcgrcpcn op 

antwoo1de11 dw alt11d z11n geklle,tc·rd 

f let geVJill. cban·etl i' cTn ( ·1 ).-\ det 

;cllh <llltwikkelt 111 de rllhting \Zln cTn 

helwudende dclcn"eve part11 en dat 

tn\\iil de grond,leg en de tradttie van 

hct C:l ),.\ llli't zulkc r11ke nwgelitkhe

den h1eden tot het Zlleken ,·an n1eL1\\T 

anl\\'(Jordcn' 

l )oor nit.:t tc dJ"-Lll...,...,ic:rcn lo~ll de portti 

kan ... cn liggcn (Jill in gc..,prck llll'l de o.,J

mcnlcv 1ng te hli1ven I )at geldt onder 

nwcr \'oo1 hct thema Villl de lndil'ldu

alt"'ring Het i' een \'en de velden 

\\·o;:nop di..,Lll..,..,IC hroodnodig 1'-. en 

weerop het pilrtiidehat de algelopcn lcl

rcn onvoldocndc VJ.n de grond t<.., gcko

mcn. In het begin ven de 1e1Tn techtig 

zage11 chrl'te11-dcmoc ratctl indiViduilll

..,cnng voornJmclqk a].., ccn tc vcr door

gc..,chotcn gcvolg van de in de IJ!Tn 

deervoor opgckomen 'ik-cultuur' I licr

tegellm·er qeldc het Cl ),\ de idee van 

de \Trentwllordelitke 'amen lev 111g. I k 

lllCI" \\'i" n1ct aiken \O<lr ZIChze[J VCT

ent\\'(lllldeiltk maar ook vollr de mcclc-

111Cll..., Socizde verhonden en nlaJhchap

peliJke orgeni,,HIC' vormden de llicale 

qructuiTn wear1n dcze vcrentwoorde

litkheld hetekeni' kreeg Toch lcverde 

het concept van de vera 11\ woorde I i 1 ke 

.... omcnlcv1ng niet op zdlc vrogcn ccn 

entwllord waMJil CDA-lcden zich her

kendctl I l1t hlcek voorel 1(1 kweqic' el, 

CUlllOllli'Lhe zellqilndigheid ven vmu

\\·cn e11 lwt cklagkrechtprlllupe c1l' lun

demellt Villl de '"ctelc zekcrheid'- en 

hc]o..,tillgwctgc\'111g Vcc1J1 wo.., 111 dit 

.... oort k wcq ic<.., de l)ndcrl iggcndc VTJJg 

1(1 hoevcrre her indivtdu 111 hct helcid 

ccntraal moeq \\ orden geqe[d den wei 
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het gez in sverband waa rin het individu 

leefde. Vanwege het direc te verband 

va n deze vraag met d e rechte n va n 

vrou we n was he t vooral in kringen va n 

he t CDA- Vrouwenberaad dat het the 

ma indi viduali sering onverm inderd, en 

in overwegend positi eve z in , onder d e 

aandac ht bl eef. D e vrouwe n ontdekten 

dat de idee va n de ve rantwoo rdelijke 

sa me nlevin g zich so ms slecht ve rhi e ld 

tot hun rechten als indi vidue le persoo n. 

Binne n de partij zelf we rd gehecht aan 

de ha ndhav in g va n ee n re lationeel ge

o rdende sa me nl evi ng: ni e t het afzon

de rlijke indiv idu di e nde o bj ec t te z ijn 

va n be le id . H e t indi v idu moest primair 

wo rden gezie n binne n de re laties waar

in hij of z ij met anderen sa me nl ee ft . 

Deze gehec hthe id lijkt zich gaa ndeweg 

tot een soort sacrosanct dog ma te he b

be n ontwikke ld . Niemand twij fe lt eraa n 

of dit uitgangspunt is diep ve rankerd in 

het christen-democratische de nke n. 

Met als ve rondersteld gevo lg, dat indi 

v iduali serin g per de finiti e gee n pl aats 

heeft binn e n de c hriste n -d e mocratie . 

Zelfs het spe len met de gedach te a ll een 

al is fout, als we Z ijderve ld in het vori

ge numme r va n CDV mo -

mee nt, dat het beeld van de me ns al s 

unieke , ve ran twoorde lijke persoon voor 

God daartoe ee n aa nkn o pings punt 

biedt . Va nuit dit me nsbee ld moe t he t 

toch moge lijk z ijn dat indiv iduali se ring 

in het c hri sten-democrat isch e de nke n 

ee n plaats heeft? 

Individualisering, sekse en 
verzorgingsstaat 
H e t interessa nte is nu , dat er recente lijk 

ee n dissertatie is ve rsche ne n die het 

CDA va n ni euwe inz ichten kan voor

z ie n in zijn pro bl ematische verhouding 

tot indi vidua li se ring. H et betreft 

'Betw iste ze i fsta ndi g he id . I ndi v iduali

se ring , sekse e n ve rzorgingss taat' va n 

de aan de Vrije Universite it ve rbo nden 

poli t ico loge Jet Bussemaker. In het na

vo lge nde bespreek ik dit boek eerst in 

algemene z in , o m daarna in te gaa n op 

de spec ifi eke betekenis ervan voor he t 

CDA. 

Ce ntraal in Bussemakers studi e staan 

opvattingen over indiv iduali sme e n sek

se in de Nederlandse ve rzorgingsstaat. 

H aar onderzoek ri c h t zich op de sa

me nhangen e n ve rsc hui vingen die 

zichtbaar zij n in opvattin 

ge n ge love n . Omineus 

waarschuwt hij dat mee

praten in d e ri c hting va n 

indi viduali sering he t afza 

ge n va n de worte ls va n he t 

C D A betekent. 

Het CDA is maar 
gen over indi vi duali sme 

versus gemee nschap e n 

over manne lijkhe id ve rsus 

vrouwe lijkheid in de co n

text va n de Nederla ndse 

matig in staat is een 

antwoord te geven 

op sociaal -culturele verzorgingsstaat tussen 

In he t li c ht va n de 'c ri sis 

e n perspect ief'- di scuss ie 

die CDV zojuist heeft ge

lanceerd , ve rdi e nt de open 

ontwikkelingen in 
1960 e n 1990. H e t doel 

va n 'Betwiste ze lfstandig

he id' is he lderhe id te ver

schaffe n in he t ze lden 

de samenleving. 

vraag va n he t CDA- Vrouwenberaad 

echter meer waardering dan de ba rri ca

de va n Zijderve ld . H et beraad legt in 

Vrouw e n Po li tiek de bijl aan de worte l 

door dringend de vraag te ste ll e n of in

dividualisering niet toch c hri ste n-de

mocrat isch va lt te ve ra ntwoorde n . H et 

zorgvuldi g omschreve n beg rip indi vi

dualisme en na te gaan hoe ve ran dere n

de denkbeelden over vrouwelijkh eid e n 

manne lij kheid va n invloed z ij n op op

vatt inge n over individualisme en ge

meenschap e n vice versa. Bussemaker 

behande lt de Ned erl a ndse politieke 
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stromingen va n het liberali sme, de soc i

aa l-democrat ie e n de christen-democra

tie. Ook het feminisme krij gt ee n 

plaats. 

Aa ngez ie n hi er een terre in wordt be tre

den , waarin de nodi ge begripsverwar

ring heerst, begi n t d e Amsterdamse 

politico loge haar boek metee n maar 

met ee n uitee nzetting van d e w ij ze 

waa rop zij d e begrippen indi viduali sme 

e n indi vi duali se rin g gebruikt. Ze kiest 

ervoo r indiv idualisering te reservere n 

als ee n d escriptieve te rm e n indiv idu

ali sme als ee n normatieve term. Zo 

neutraal mogelijk fonnul e re nd , defi

niee rt zij ind ividualisering als 'he t besef 

va n het e ige n-ik e n de behoefte dit be 

sef o m te zette n in ze lfstandig handelen 

en leve n'. Indi viduali se rin g is in deze 

z in ee n reeds lang lo pend sociaa l pro 

ces, dat feite lijk waa rn ee mbaar is. Zo 

zou ui t de o ntwikke lin g in de sa me n

stelling va n de Nederl a ndse hui shou

dens object ief kunnen worde n afge le id 

dat Nede rl and indiv idualiseert . Maa r 

feiten spreke n e ige nlijk nooit voor 

z ich . Ze krijgen altijd betekenis in de 

interpretatie di e eraa n wordt gegeven . 

Zo kan men d e ontw ikke lin g in de 

Nederlandse hui shoudens pos iti ef, 

maar ook negat ief waard ere n. Inter

pretat ie kan d icht tege n het uitspreke n 

van een moreel oordeel komen te li g

gen , e n er zelfs mee z ijn ve rstre nge ld . 

Bussemaker bewaart de term indi vid u

ali sme daarom voo r normatieve oorde

len en morele beoordelingen va n 

maatschappe lijke o ntwikke linge n. Z ij 

erkent dat dit begripsondersche id ni et 

helemaal voo rko m t dat ook z ij de ter

men soms uitw isse lbaar gebruikt Een 

dee l van dit probleem lost z ij op met 

aan te geven waar zij in 'Betwiste ze lf

standigheid ' de nadruk op legt, name

lijk op de analyse van de no rm atieve 

oordelen e n morele beoordelingen, dus 
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o p d e 'ideo logische kant'. Wie he t boek 

zorgvuldi g leest , merkt inde rdaad op 

dat Busse make r de term indi viduali se

ring voora l in descripti eve z in gebruikt , 

zoals b ijvoorbeeld blijkt uit de onderti

te l van he t boek. 'Ind ividualisme' be

waa rt z ij met name voor zinnen als 

'Indi vidua li sme e n gemee nschap lijke n 

e lkaar in wete nschappelijke en politi e

ke discussies vaak uit te sluite n'.J 

De nadruk in Bussemakers boek I igt dus 

voora l op het indi vidualisme. De auteur 

begint dan ook met in alge mene zin 

aa ndacht aan d e geschi ede ni s va n dit 

begrip te sche nken. Z ij toont o nde r 

meer aan dat het hi stori sch ee n sekse

spec ifiek begrip is. Indi viduali st ische 

waa rde n golden niet voor vrouwe n, 

wa nt de ze waarde n betroffe n voorn a

me lijk de openbare sfeer - een sfee r 

waari n vrouwe n slec h ts in gerin ge mate 

participeerden. Vrouwelijkheid werd 

vaak geassociee rd me t deugden in de 

privésfeer e n met aan individualisme te

ge nges te lde waarden als altruïsme, li ef

d e en nederighe id . 

Vervolgens bespreekt Bussemaker de 

beteke ni s va n individuali sme binnen de 

Nederlandse politieke st rom in gen tot 

aa n 1960. Deze bespreking fungeert a ls 

opmaat tot ee n wee rgave van de ver

schui vin gen die in de jaren tussen 1960 

en 1990 binnen deze strominge n o p tra

de n in de opvatt ingen over individualis

me e n ge mee nschap e nerzijds, en 

ma nn e lij kh e id en vrouwel ijkheid ander

zijds. In z ijn algemeen he id constatee r t 

Bussemaker in deze jaren ee n verschui 

vin g van gemee nschaps- naar individu

ali stisch d enken. Tot aan de jaren 

zevent ig werd het gez in als logisch fun

dame nt voor soc iale wetgev in g gezien. 

O ndertusse n o ntstond in de jaren zes

tig toenemende aandacht voor expres

sief-i ndiv iduali stische denkbeelden , 

waarin persoonlijke bewustwording en 
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qrumingcn van hct lihcrali'>lllC, de <.oci

aill dcmocr<1tic en de christen-democra

tic Ook hct lcmini'>mc krijgt ccn 

plilah. 

Aangczicn h1cr ecn tc1Tc1n wordt bctrc

clcn, \VtiJJ in de nodigc hcgrip~.,vcrwar-

1-ing hccrst, bcgint de Amstcrdamsc 

politicologc haM hock mctccn maar 

met ccn unccnzctting van de wi_jzc 

waarop ZIJ de begnppc11 ind1vidualismc 

en individuail'>cring gchruikt Zc kic'>t 

crvoor 1ndividuali~cring tc rc...,crvcrcn 

als cc11 dc-,criptlevc term en lndividu

ali...,n1c o].., ccn nornlZiticvc tcrn1 Zo 

ncutraal mogcliik lormulcrcnd. dch

niccrt zq individuali-,cring al-, 'hct bc-,cl 

van hct c1gcn-ik c11 dc hchodtc dit hc

'>cl om tc zcttcn in zcil-,tandig handelcn 

en lcvcn' lmlividuali-,cring i'> in dczc 

zin ecn reeds lang lopcnd <,ociaal pro

CC'> dar lcitcliJk w<1arncembaar i-, Zo 

zm1 uit de ontwikkcling 1n de samcll

<,tclllllg va11 de 1\cdcrlancl-,c hui-,lwu

dens ohJCctlcl kunncn worden algclcicl 

dat Nederland individuail'>cen ,\laar 

lc1tcn <,prckcn eigcnliJk nooit voor 

z1ch. Zc krqgcn altiJd hctckcnl'> 1n de 

intcrprctatic d1c croan \vordt gcgcvcn. 

Lo bn men de 011twikkcling in de 

Ncdcrland-,c huishoudcm posit1d 

rnoar ook ncgat1ct wJardcrcn lntcr

J11TtJtlc kan dicht tcgcn her Ultsprckcn 

VJil ccn morccl oordccl komcn tc lig

gcn en cr zcll-, mcc zi1n verst1-cngcld. 

llusscmakcr hewaart de term individu

oli...,mc dJJrom voor normaticvc oordc

lcn en nwrclc bcoo1·dclingcn van 

maJt'>chappclqkc ontw1kkclingcn Zij 

crkent dat d1t begl·ip-,ondcr'>Lhcid nict 

hclcmaal voorkomt dat ook ZiJ de tcr

mcn som<, Ultwissclhaal- gehruikt Ecn 

dccl van dit prohlcem lmt ziJ op met 

aan te gcvcn waJr ziJ in 'Bctwiste zclt

standighclcl' de nadruk op lcgt, namc

lqk op de analyse va11 de normaticvc 

oordclcn en mo1-clc hcO<ndelingen, du-, 

l I l\' '' '! 1 

op de 'ideologischc kant' Wie het hock 

zorgvuldig lce'>t, merkt inderdaad op 

dat Bu'>Semaker de term individualisc-

ring vooral in dc-;cnptH.:vc zin gchruikt, 

zoals bijvoorhccld blijkt uit de ondcrti

tcl van hct bock 'lndividualisme' he-

waart zii n1ct nJnlc voor zinncn als 

'lndividuali-,mc en gcmeenschap lijkcn 

clkaar 1n wctenschappclljke en politic

kc di'>LLISSICS vaak uit tc -,lui ten'' 

De mdruk in llusscmakcr-, bock ligt du-, 

vooral op het imlivlduzdi-,mc De auteur 

bcgint dan ook met 1n algemcnc zin 

aandacht aan de ge'>Lhicdcni'> van dit 

bcgrip tc schcnkcn. ZiJ toont onder 

mccr aan clat hct histori'>Lh ee11 scksc

<,pcciliek hcgrip 1'>. lndividuali<,ti<,ehe 

waJrdcn golden n1ct voor vrou\vcn, 

want deze waarden hctrotlcn voorna-

meliik de opcnhare <,leer 

waarin vrouwcn -,]ccht~., in gcringc n1atc 

part1cipcerdcll. VrouweliJkheid wcrd 

vaak gcZI..,'-.ociccrd n1ct dcugdcn in de 

privcslcn en met aa11 individuJii,me te

gcnge'-.teldc wZiarden al~., alt·-u·t-,n1e, lief

de en ncdcrigheid 

Vcrvolgcm he,preekt llu<,<,cmJkn de 

hetckcni'> vJn indivlduali-,me hinnen de 

1'-.:edcrlandse polnickc -,trom1ngcn tot 

aan I'JCII l)cze hesprek111g lungecrl Jls 

opmaat tot ecn wecrgavc \'Jil de vcr

schulvingcn die in de JJI"en tuS'>en I CJ(J() 

en I '!'Ill h1nnen dczc strom111gen optrJ

den in de opvattingen over 1nd1vidualis

me en gcn1ecn-.chllp cncrzijd-.,, en 

manncl11kheid en vrouwcl11kheid andcr

zljcls. In ZIJn algemeenheid conqJtecrt 

1luS'>cmake1· in deze JJrcn ecn vcr'>Lhui

VIng van gcnlccn-.;chop<..,- naar indivtdu

ali-,ti'>ch dcnkcn Tot Jan de jarcn 

zcvcntig wcrd hct gcz1n al-., logi-.,ch lun

damcnt voor -.,ociale wctgev1ng gczicn 

Ondntus<,en onl'>tond 111 de JJITil zcs

tig toencmende aJndacht voor cxprcs

'>iel- i nd 1vidua 11st1sche denkhccldcn 

waar111 pcr-,oonliJkc hewustword111~ en 
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zcllnT\\ crkcliiking cent reel 'tomlcn. 

Het lcmtn"tllc we' r:cn v·en de hcleng 

nthtc kr,lchtcn deerechtcr Hct nprc'

"c'i tndl\·tduel"nll' wcrd 111 de tet'l'n 

=c'I'Cilltg donllllellt en llll\\l'lkkcldc 

Zllh tot eCil \\c'IZIII"- Cll ':clfontplolll

lllg,dcnkr·n det met nenle do,,· het ke

hinct-1 kn llvl wcrd llltgcdrJgcn 

llu"cn1Jkcr zockt de llorzeek \'Jil dcze 

\·ornl \'(111 lndi,·:duall...,llll' tn de vcrz()r

glllg"teet zell heel· helotte \'ell 'lluelc 

geiJJkhe1d c11 wclzltn 1oor tedcrecn 

illJJktc hct mogcli1k l'L'll !lll'Ll\\' hc..,cl 

1 an ongcl1rk he1 d tc vcrwoordcn te 

=nckcn 11t1,1r ccn cq.~cn 1ndividualitcll 1 

( )ngcnlcrkt .~1ng dczc vorm \'Jll IIH_ItvJ

du<~ll'-.lllC Ill de )J.IT!l lJ.lhtrg (J\'(_T Ill l'l'tl 

tnnT ultfltM"t"chc l'ilriJnl 1\'JJrln 

h0rdc tndiv1du0li,ti'l he 1\'c:\erdcn a[, 

zcllhcmlhcving en eigcn vcrJnt\\'IHll·dc

lltkheld up de voorgmncl trJdcn I k 

tocnemc·nrk prohlcme11 rondon1 de It

rlJnucnng van de vcrzorgtng...,qa(lt 

Zllrgrkn cr hovcnd1cn 1·our dct de 

grond...,]J.gcn crvZln opn1cuw tcr di\Lll..,

,;c werdcn gc,teld. Vcr,chtllcndc pol1-

t1ckc ungang">puntcn VJll dc'-.tild'-> zozll.., 

hct .~l'Zlll ZtJ\ hZl<..,J<., \'Zlll de <..,()UJlc \\'Ct

gL'\ 111g k\\'Jillcn lllct mccr met de wcr

kcl11khc1d ovcrccn I )c toegenomcn 

llldl\·lduc:ll"cring, Jl, le1telirk 1\JJI-

nccmhorc ont\\'lkkc!Jng groc1dc uit tot 

ecn polittck pmhlccn1 ln1mcr' hoc 

11\<Je,tcn de IJqen en vcTJnl\\'OOI·delirk

hcdcn voor Ultkcnngcn. pcn...,Jocncn en 

hirqJnd onder de tCJcnclnendc kt"ten

druk vCJor de CJvcrheld, worden hcrvcr

decld' :\!"c'l de individuclc burger het 

c:\Jt"prcekpunt Zlfll ol de hurgn 111 

dtem rclatic ol \\'CJomituatle' \VrHll"den 

J[, voordeurdelcr' en htrqJnd"nCJcdn, 

tlluqrcrcn op welke wirze de di,cu'"e 

hinovn hct politiekc [Jrgon vcrritktc 

I k \'Cr,chuil·i ngcn die llu"enlJKcr 111 

de rcrcn I'J(,(I I')')() comtJtecrt. \\'Or

den temlotte JJll de hand vJn lwce Jl-

=omkrlirke thcll\,h Jdll ccn gnlc- tdtl 

I eel dc1 CJildcr=twk '"'dn11·< 11pcn ck 

\lgcn1cnc lllt,laml"'ct c·n de tllt,tJnd

k()llllll~ \',lll V<H)J":-':IL'I11!1gcll \ (l()r k1ndcr-

Uj1\'Jil~ 

J)Jt 111 Jl)()~ hct gcz!ll t1l..., llltg,lllg...,punt 

van de hiiql1nd...,,, ctgcv111g "crd gcn<> 

men. wa' dc'tird' lliL't \Tl'Cilld In d1t 

uJtgang...,punt L1g de VLTOIH_lcr...,tcllJJlg 

hc,lotell 1 Jn het kr"t" lllnLT'J1111lllj)C 

cl, l'lllllOill"ch UltlTilllll het hu11eltrk 

en de dZtZtruit \oortvlocJcrHJc ondcr

houd,plicht a[, turtdi,ch LrltLTIUill en 

hct gcz1n 111ct Zllll cnH>tJonclc hJndcn 

Jl<., '-,()(_JJJ]-p<.,~'Lhol<>f-!1'-,Lh LrltLTilllll 

lndl\·iducl"eremlc tcmlc1"Cil cl' klclllc-

rc gcZlllllCll en lllCLT ontplooiing...,lllo

gclllkhcdcn \'rH>r \T()Ll\\'Cil zor.~dcn 

cn·oor dzlt dczc cntcriZt Ull clkJJI gln

gcn I open I )c hedoel i 11g van de wet 

\\'J<., ccn \'lT...,tcrklng \'J!l hct gcztn...,lc

vcll, lllZlJr de lllt\\'crking LTVJll \\'J<., Jlllq 

cl\'Crechh de hllqJml,\\Tt " \'OCJrJI 

,·oor vrol!\\Tll gJJll !ungcrcn al..., LT11 

mogcli1kc uJtwcg u1t r>ngcwcn...,tc aJ

hallkclirkheld,rclatle' llc h11qJnd'"'L't 

i' de algclopcn lcliTn wei""'""'" op c1d 

lwc h0'" JJil I'CTJndnende ollt\\·ikke-

l1ngcn llJngcpo...,t. lllZ!Jr noo1t <>ptl!Cll\\' 

op hJJr grond...,lt~gcn dr><>rdocht. !\Jet 

de ,-clc moctlirk te dellllli'ren cJtego

rJccn \'Zll1 lcch·onllcn moctcn \·olgcn..., 

llu"enlekcr de h"'" Zltn \'all de wet 

maJI" de burger J[, 'ccn Jltll'\'l' pcr,oon

liikhcid die 111 ''""' i' ze[l,tandlg hc,li,-

<.,Jngcn tc ncn1cn ~ 

In di,LU"IC' over llldl\·tducl"enng 

vornll ook kindcrop\'Jng ccn \'Jil de 

hcte hcngirzer' Hu"emJkcr ,cheht hoc 

de grotc po!Jttckc partttcn dit thcmJ 

vanuit \'lT'L htllcnde pcr,peltiC\'L'Il hch

hen heoordecld. Zo 1\'J' er ac:\IWJnkel1rk 

hct nwrclc pcr,peltlci 1\'JJt·in de mn

hcid tot took hud voor k1ndcrcn zorg tc 

drcge11 d1e het thLII' ;::under dezc zorg 

nHll''tcn qcllcn. I )JJrop \'olgdc hct he-

l I)\' " 'J I 
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zelfverwerkelijking centraal stonden. 

Het feminisme was een van de belang

r ijkste krachten daarachter. Het expres

sief-individuali sme werd in de jaren 

zeventig dominant, en ontwikkelde 

zich tot een welzijns - en zelfontplooi

ingsdenken dat met name door het ka

binet-Den Uyl werd uitgedragen 

Bussemaker zoekt de oorzaak van deze 

vorm van individualisme in de verzor

gingsstaat zelf: 'haar belofte van soc ia le 

ge lijkh eid en we lzij n voor iedereen 

maakte het mogelijk ee n nieuw besef 

van onge lijkh eid te verwoorde n , te 

zoeken naar een eigen individualiteit'• 

Ongemerkt ging deze vorm van indivi

dualisme in de jaren tachtig over in een 

meer utilitaristische variant , waarin 

'harde' individualistische waarden als 

zelfhandhaving en eigen vera ntwoorde

lijkheid op de voorgrond traden. De 

toeneme nde prob lemen rondom de fi

nanciering van de verzorgingsstaat 

zorgden er bovendien voor dat de 

gronds lagen ervan opnieuw ter discus

sie werden geste ld Verschillende poli

tieke uitgangspunten van destijds , zoals 

het gez in als basis van de soc ia le wet

geving , kwamen niet meer met de wer

ke lijkheid overeen. De toegenomen 

individua li se rin g , als feitelijk waa r

neembare ontwikkeling, groeide uit tot 

ee n politiek probleem. Imm ers, hoe 

moesten de lasten en verantwoorde lijk

heden voor uitkeringen , pensioenen en 

bijstand, onder de toenemende kosten

druk voor de overheid , worden herver

deeld? Moest de individuele burger het 

aanspreekpunt z ijn , of de burger in 

diens relatie of woons ituatie? Woorden 

als voordeurdelers e n bijstandsmoeders 

illustreren op we lke wijze de discussie 

hierover het pol iti e ke jargon verrijkte. 

De verschuivingen die Bussemaker in 

de jaren 1960 - 1990 constateert , wor

den tens lotte aan de hand va n twee af-

zonderlijke thema 's aan een gede- tail

leel-der onderzoek onderworpe n , de 

Algemene Bijstandswet en de totstand

koming van voorzieningen voor kinder

opvang. 

Dat in 1963 het gezin als uitgangspunt 

van de bij standswetgeving werd geno

men , was destijds niet vreemd. In dit 

uitgangspunt lag de veronderstel ling 

besloten va n het kostwinnerspri ncipe 

als economisch criterium , het huwelijk 

en de daaruit voortv loe iende onder

houdsplicht als juridisch cr iterium en 

het gez in met zijn emotio nel e banden 

als sociaa l-psychologisch criterium. 

Individual iserende tendensen als kleine

re gezin nen en meer ontp looiingsmo

gelijkheden voor vrouwen zorgden 

ervoor dat deze criteria uit e lkaar g in

gen lopen. De bedoeling van de wet 

was een ve rsterking van het gezi nsl e

ven , maar de uitwerking ervan was juist 

averechts: de bijstandswet is voora l 

voor vrouwen gaan fungeren als een 

mogelijke uitweg uit ongewenste af

hankelijkheidsrelaties. De bijstandswet 

is de afgelopen jaren we li swaar op ad 

hoc basis aan vera nderende ontw ikke

lingen aangepast , maar nooit opnieuw 

op haar gronds lagen doordacht. Niet 

de vele , moeilijk te definiëren catego

rieën van leefvormen moeten vo lgens 

Bussemaker de basis zijn va n de wet , 

maar de burger als 'een actieve persoon

lijkheid die in staat is ze lfsta ndi g beslis

singen te nen1en'.s 

In discussies over individualisering 

vormt ook kinderopvang een van de 

hete hangijzers. Bussemaker schetst hoe 

de grote polit ieke partijen dit thema 

vanu it verschil lende perspectieven heb

ben beoordeeld. Zo was e r aanvankelijk 

het mo1·ele perspectief, waarin de over

heid tot taak had voor ki nelere n zorg te 

dragen , die het thui s zonder deze zo rg 

moesten ste ll en. Daarop vo lgde het be-
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hoefte-pcrspectief, waa rin de vraag 

naar kinderopvang werd gezien a ls een 

behoefte van z ich emanciperende vrou

wen. De overheid was de eerst aange

wezene in deze behoefte te voorz ien . 

Het perspectief dat vanaf het einde van 

de jaren tachtig zegevierde - ook in 

het CDA - is dat van de arbeidsmarkt. 

Om het huidige stelsel van sociale ze

kerheid te behoude n is ee n grotere ar

beidspart icipat ie ve rei st, ook van 

vrouwen. Daarbij is de verantwoorde

lijkheid voor kinderopvang verschoven 

van de landelijke overheid naar werk

nemers (vrouwe n, ouders ) en werkge

ve rs . 

Ter afronding van haa r boek probeert 

Bussemaker ee n nieuwe visie op indivi

duali sme te formuleren. Zij komt uit bij 

een pleidooi voor een vorm van indivi

dualisme dat recht doet aan de ve ran

derende sekseverhoudingen en tevens 

b ruikbaar is voor he t formuleren van 

democratische uitgangspunten voor de 

N ederlandse verzorgi ngsstaat. Ik kom 

hier nog op terug. 

'Betw iste zelfstandigheid' biedt een 

scherpe politicologische analyse van de 

totstandkoming va n de verzorgings

staat. Vooral laat Bussemaker de in 

vloed van individualisering e n ver

ande rin gen in de sekseverhoudi gen 

zien , en de manier waa rop de grote po

litieke partijen daarop reageren. Ook 

het CDA en zijn voorga ngers komen 

daarbij ruimschoots aan bod. 'Betwiste 

zelfstandigheid' biedt voorts informatie 

die ons inzicht in de hedendaagse pro

blemen van het soc iale zekerheidsstel

se l verdiept . Immers, deze problemen 

komen voort uit het proces dat 

Bussemaker a nal ysee rt. Daa rbij va lt op, 

hoe moeilijk het voor politi ci telke ns 

opnieuw bl ijkt te z ijn o m het ste lse l op 

een structuree l nieuwe leest te schoei-
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en . Vaak wo rd t om de po li tieke vrede 

gekozen voor ad hoc-oplossingen die 

de basis va n het stelsel laten voor wat 

die is, ook al loopt die aldoende meer 

e n meer ten achter op maatschappe lijke 

veranderingen. 

De modelmatige, comparatieve aanpak 

waarvoor Bussemaker kiest is e igen aan 

po li t ico logen en heeft zonder meer zijn 

winstpunten , zoals het voorgaande laat 

zien. Maar een historicus, als ik , heeft 

daar altijd wel op aan te merken dat het 

resultaat een vlakke , geschematiseerde 

wee rgave van ontwikkelingen is, met te 

weinig achtergrond , diepgang en con

text. Ook Bussemaker ontl>omt niet aan 

dit tekort. Met verve wordt bijvoor

beeld geciteerd uit 'Welzijn , welvaart 

en ge luk', een katholieke studie uit de 

beginjaren zes ti g over de Nederlandse 

samenlev ing. Aan de daadwerkelijke in

vloed van dit document op de 

Katholieke Volkspartij (KVP ) wordt 

echter vo lstrekt voorbijgegaa n. Zoa ls 

uit studies van historici als prof dr. J 
Bosman$ blijkt , is deze invloed gering 

geweest. Bussemaker heeft helaas alleen 

de politi cologische literatuur gelezen 

en niet de historische . Dit manco leidt 

tot verv lakkin g: de lezer kr ijgt te wei

nig inzicht in de daadwerkelijke in

v loed van de documenten die z ij 

bespreekt. Bussemaker plaatst ze tevee l 

op één rij. 

Betekenis voor het CDA 
Tot nu toe heb ik het niet gehad over 

de nieuwe inzichten die het CDA aan 

Bussemakers boek kan ontlenen voor 

een partijdiscussie over indi vidual ise

ring. Daarop zal ik nu in gaa n. 

All ereers t schept Bussemaker term i no

logisc he helderheid door onderscheid 

te maken tusse n indi vidua li se ring en in

dividua li sme. Genuanceerd worde n de 

geschi ede ni s en de betekenissen van 
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vooral het indivlduaiJSme hc,prokcn 

Zo laat ziJ zien dat de Nederland-.e po

litieke traditie altiid -.clcLticl ontvanke-

1 ijk is gewee'>t voor de ideecn van de 

Verlichting De idee dat hct nonnaal is 

dat de llldividucle men<. in zijn wcrk is 

gcricht op vcrgrot1ng van zijn inkon1cn 

en welvaart, ging cr bij onzc handcl

drijvcndc voorouders gemakkelijk in 

\ViJ wcten inmiddels niet beter We zip1 

allang vcrgctcn dat deze idee cJOit ecn 

vrucht was van de Vcrlichting De idee 

dar de mens op grond van zijn redc en 

<..,latu..., van indtvJdu in aanmcrking client 

te komen voor individuelc hurgcrrech

ten, <;tuittc in on'> land daarcntegen op 

tegenstand Dit laat z1ch in het hiJZOI1-

dcr illustrercn aan de eindeloze klcs

rechtdi-.uJSsic, die de Nedcrlandse 

politick van ongevecr I SHO tot 1920 

heheerste. Ook de angst voor de ont-

hinding van tundamentclc 

Vaak wordt om de 
socialc ve1·handcn zit cr h11 

politieke vrede 

gekozen voor ad 

hoc-oplossingen die 

de basis van het 

stelsel Iaten voor 

<ll1s diep in, en dat geldt niet 

aileen voor chn<,ten-demo

craten. Schqnhaar eenvoudl

gc inzichtcn <J[<.., clczc gcvcn 

het C:DA de ka11S 1!ldlv1duali-

"icring tc ontdocn van de om

streden ladlllg die het voor 

velen 111 de partij hcclt 

Aileen a[, onkunde en voor

oordclcn uit de wcg zi_in gc-
wat die is. 

ruimd ontstaat de openheid 

het hegrip tc rchahilitercn en mogel11k 

zell, 111 de chn<.ten-democratJSclw 

dcnktraditic te imegrcren 

!)it hrengt me h11 een twcedc pu11l 

llussemaker laat zien cbt het de conlcs

SJoncicl1 zijn die zich 'met de meeste 

verve opwcrpcn al-, tcgcnqundcr<.., van 

het in hun ogen vertoei11jke indlvidu

ali'-.nlc, en hct daarn1cc gca..,-;ociccrdc 

cgo·l-..nlc, LOPi..,LHncntl'-llllC en gclddcn

ken' 7iJ docn dit vooral wanneer het 

gaat om spccd1eke soc1alc vcrhanden 

in hct hijzondcr het gezin en de indlvi

duclc lcvcnsslccr.'' Tl'geli1kert1Jd echtt:l 

ziJn cr 111 de conkssionelc politic:k dui

dclijke sporcn van 111dlvldua!JStisch 

denken aanwezig. El'n voorhcTid claar

van vormt her op de Romantiek gcin

splrcndc individualisme dat is gem_ht 

op zeltontplooiing. Het km1nisme was 

voor Abraham Kuyper aileen aanvaard

haar al-. deze basis had. waardoor het 

de bctckcnis kreeg van ee11 zo volledig 

mogeli1ke ontwikkeling van de authcn

tleke, vrouwc:lijke iclcntit<:it. I kt lcmi

nisme in de z1n van het opeisen van 

gelqke rechten daarc:ntegen diende te 

worden vcdoeid. Ook de RKSI' ck 

KVI' en de CHLI h111gen romantisch

individualistJSche opvattingen als d1e 

van Kuyper aan. In het CI)A zien we 

dczc cnigszin..., tcrug 111 de po'-liticve 

WLlLlrdering vtln de ontplooiing van tJ

Ienten e11 gavcn die Cod de mens hcdt 

geschonkc:n. I harhij wordt echtn 11iet 

mc:e1· veronclcr'>teld da t zi 1 sek se,pecl

liek zouden zijn zoals SJ>mmige conlcs

sioncicl1 tot in de liliTn zest1g mel'nden 

Ook zockt llussemaker hct spoor tcrug, 

de christel1ike t1·ad1t1e in VoorJI 111 de 

protc'-!tJilt'-!e gcloot.,richting, en '-lpeci

lick in de R.clormatic traccert ZIJ ccn 

po'-!Jtleve Wtlt:~rdering voor een Jndividu

eel mc:nshecld Concludnend stelt zi1. 

dat de contcssionckn in het gebruik 

van hun anti-individualismc n1ct alt!Jd 

even ccnduidig en con'-lcqucnt zijn gc

wecst. Selcctiviteit en amh1valcnt1e SJe

rcn hun geschiedeni' in dczc11 

Mannelijke leefwereld 
dominant 
[en volgende punt van 1nz1cht " het 

bescl di!t tradit!(ll1l'lc veromlcrstellln

gcn over '-ICk'-lcvcrhoudingcn de dJ'-!LU'-1-

.,IC'-1 over de vcrzorglng.,.,t;Jtlt vrJ)\\'cl 

altljd impl1ciet hchhcn gestructu1-ccrd 

Dat gclclt voor het C:J);\ als wei voor 

( I)\' 'J 'II 



de ;mdne partijen llu-,,emakcr noemt 

dit de oan\vczJghcid van ccn 'gcndcr

'llh' coni text' i'iJ laat zicn dat de vcr

zorgtng~...,taZtt voor 111Zlnncn andere 

voorzicningcn kent dan voor vrou\vcn. 

,\ Iannen doen vooral ccn hcrocp op '>0-

ciok zckcrheid wanneer zc hun haan 

vnliczcn en worden doarhij gcZICI1 a\-, 

drogcr'> van individuck rechtcn op 

grond van ccrdcr gclcvcnk prc'>tatiC'> 

a\., hiJvoorhccld wcrk. Vrouwcn komcn 

vcclccr met de 'ocialc zckerheid in aan

rJ.ktng wunnccr zii hun man.1ko..,twinncr 

kwl)trtlkcn· HH(X) van de hij-,tZJnd'igc

rcchtigdcn ,., vrouw 7ij krijgcn nict 

ccn uitkcring naar prc<-;totic rnaar naar 

hehocltc Ook ol i' hct oor-,pronkc\qk 

nict 111 de '>ocialc wctgcving hcdocld. 

toch pokt dczc voor man11cn en vrou

wcn op tal von trontcn onder..., uit. 

\lu.,-,cmokcl· v111dt dat pol1tici en wctcn

'>chappcr'> z1ch hin hcwu'>l van moctcn 

zi1n l)oarhiJ vltldt zij de lcdcn van hct 

('I).'\ Vmuwenhcraad a an haar kane 

C:J)A politici moctcn hun \ignalcn' 

waamcmcn Hct hcraad vindt clat 1cdcr 

n1cn..., in <.,tllot moct zijn hct c1gcn hroocl 

te vcrd1C11cn. en zicl dat daadoij iu~'>t 

vrouwen in de prohlcmcn komcn Van 

hen wordt 1111mcr'> verwacht dat ziJ ook 

nog thlll'-. de zorg voor lllllll en kindc

,-el1 op zich 11cmc11, tcrwiJI dczc vcr

\\'JLhtlng voor manncn nict gcldt. len 

hcrvcrdcl1 ng van wcrk en zorg 1'-. du-.. 

nod1g on1 ccn lllCCT cvcnwichtigc -..itu

Jlrc tc crc(:rcn, waann wcrk en zorg gc

lqkclqk over man11cn en vmuwcn 

worden vcrdeeld Dol tal va11 politici 

'>~gnolen ol, dczc onvoldocndc het-kcn

llCil. komt volgcm llu.,-,cmokcr omcbt 

hct de norm ,., Villlllll ce11 manncl11kc 

lcclwcrcld' tc dcnkcn. \Vet zich in d1c 

met wnk. opcnhaarhc1d. rccht en he-

zit gca.,.,ociccrdc 1 lcclwcreld al-,pcclt. 

komt al' dom111a11lcr op om ovc1· dan 

de met vroU\ITil gca.,-,ouccrdc wncld. 

( I)\' 'I 'I I 

waarin \VC hct tcgcnovcrgcstcldc van 

de manncliJkc wcl-cld plaahcn c 

Zijn individualisme en 
gemeenschap te verenigen? 
Fen bahtc a-,pccl van '>pcutieke hctc

keni'> vom hct CDA. i'> gclcgcn in hct 

-,lothootd,tuk van 'llctwi-,tc zcll-,tanclig

hc,d' Doann '>tell llu-,.,cmakcr de vraag 

aa11 de mdc ol hct nict mogc\ijk i-, cc11 

nieuwc vi'>lc op individuali,mc tc onl

wikkclcn, waarin hct grotc pmhlcem in 

de di-,cu-,.,ic-, wmdt omzcild. nameliJk 

dat individuoli-,me c11 gcmccmchap cl

kaar l11kcn uil le -,luitcn We zagen bier

hoven dat dit prohlccm zich ook in hct 

(]);\ voordocl De kcuzc voor ce11 rc

lationccl mcn-,hccld al' uitgang'>pt111t 

van politick handclcn vcronclcr-,tclt dat 

individuali-,cring 111 hct chri'>tcn-dcmo

cratl'>chc dcnkcn gccn plaal'> heclt. Hct 

i-, hct ccn ot hct andcr lllili\1' nicl hciclc 

Hct CDA kan van Bu.,-,cnlakcr ollcr

ccl·q lcrcn. dat hct z1ch ook over dczc 

vi-Jag client te huigcn. Hct WetCI1-

'chappcliJk ln,liluut voor hct C:UA en 

hct CDA- Vrouwcnhcraad zoudcn dear

toe -,amen cc11 kriti-,chc onathankclijke 

dcnktonk kunncn lll'>tcllcn. llovcndicn 

zou hct CDA kunncn lcren van hct Jnt

woord dat llu.,-,cmakcr zcll op de vraag 

gcclt. In hct laat-,tc hootd'>tuk ondcr

nccnlt zij dZtortoc namcliik ccn pog~r1g 

In plaal'> van al' clkoar Llll'>luitcndc con

ccptcn wil z1j indll'lduoli-,me en ge

mccn-,chap hczic11 al-, conccptcn die 

n1ct clkaar '-,Zllllcnhangcn en clkaar'-> 

v<HJrwaardcn vonncn." i\1'-> rc'->ultantc 

van dczc thcol-cli'>clw cxcrcitic konlt 

\lu.,-,cmakcr uit hiJ hct 'dcmocrat1-,ch 111-

clividuall'>mc'. waarhi1 zi1 zich met name 

oricntccrt op S l.ukc-, '>tud1c '!lldti't

.1""/i"". uil I 'J7i. I kzc vonn van indivl

duali-,nlc gaat uit van de crkcnning van 

VllT c-..-.cntiClc wt~ardcn tc \\Ttcn rc

'>pccl voor indi1'1duclc lllCll'>CiiJke waar-
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dJghc1d. JutononllC, Jlri\'Zl( ,. en zcllont

plooiing Dcze W<JMdcn worden echtel 

111et J!N>Iuut geqeld. 11lJJr Jlgclcid u1t 

de gcrnccn...,chap \\'JJr\'Jll Jlldl\'Jducn 

ondndeel UlllllJken 1\ij die gemecn

" hJp dcnkt llu"emJkc1 111 tcgenqel

llng tot vck ("J)..'\ l'r' ntcl <Jilll het 

gcz1n 111\lJI' JJ!l de gcJnccn-.chap d1c 

wordt gcvormd door zclfqJndJgc hur

gn' !let 'liTYTn i' dit ind1v1du<Jii,me 

cc11 dcnH>UJli,chc vrnm te geven het

gccn hctckcrlt dat Ill de tockL·nn1ng \'Zlll 

rechtcn c·n 111 de ililn,prJ,lk op de v·icr 

\\ ~1<1rdcn tll'-,<..,CJl hurgcr<.., gccn ondcr

"heid wordt gelllJilkt I kzc hcn,lck

nng met ccn vcTtaol-.!Jg von hct 

clh">lutc· naJr het rci<JliL'\T docl 111 het 

("I l~\ hckcml Jan 711 doct den ken JJil 

de v 1e1 n1ct J!"olutc kcrnheg1·ippcn 

\'<111 het ('I),\ d1e de pretentte hehhe11 

de polit1ck rc·<JII,ClThilrc vertilili,Jag lc 

zi111 v·Jn de ah,olute norm \'<111 de Btthel 

-'111<Jioog JJil het C:l l:\-JMgon YJil de 

vier kcrnhcgr1ppcn 'preekt Bu"cm<1ke1 

dJn ook over de \ICI lndlvldu<JIIql"hc 

kern\\ JJrdcn' llcze \\'ilMdcn kunncn 

Jl.., L!llgJng-.,punt d1cncn h1i de polit1ckc 

vormgcv1ng vJn de vcrzoq . .!,Jllg"l<..,ltJJt 

VJll\\·cgc hzEtr col!cctJc\T \'lTJrH\,·oor

deltJkhcld hehoudt de ovnheid ten 

Janzicn h!LT\'Jil ccn tJJk, lllJJr n1ct 

zonder 111e1he11 op hu11 1nd1Y'Iduclc v·n

illllW<H>rdeltJkheld te 1\'IIZen. I lilill'llilil'l 

q1mulcert de m nhe1d <J!Icrlci vonncn 

Y'Zlll lllJJt"hJppciiJk organi,<Jlle lu"l 

dZlJnn kun de hurgc1 Zlll1 ol hJar \Tr

<JntwoordciiJkhcld voor de 'Jmenlcv·111g 

gc-.tZlltc gcvcn. Bu ... -.cnlakcr vocgt dJJt 

Ollllliddellitk <J<lll toe dJt d1t d<Jn wei op 

vriJ\\ ill1ge en democrJtl"ill' hJ'I' nwl'l 

gcheurcn en lllct 'zoJl..., thJn..., met hct 

lll<l<Jhch<JppeiiJk m1ddem-cld vce!<J! hu 

gcvol ,..., op hutTJucrJtt...,chc en pJtcrna

!i,ti"he \\'IJZe I kzc !<J<Jhte opnlcr

klllg I' ll<Jtuurlitk 'peciJ<J! voor hct 

(])A hedoeld. 

V0nuit de YILT kernwa<Jrde11 komt 

llu"elll<Jker onder men uit h11 de 111-

vocnng \'Jll hct hJ...,,...,]oon I )Jt loon gJ

rJndccrt ccn hc...,tJJll...,lllilltllHtlll \·oot 

icdcrccn !o, \'Zlll hct gl'ZIIlWLThilnd 

\\'Zl<lrtll llll'll k-elt J)c JlllOilOillll' \ ;111 

cen icdcr \\'lll-dt zo he"hcnnd I l,1,1r tc

gcno\'lT kJn VJ!l hurgcr..., \\ ordcn \'LT 

!<Jngd cbt zij hcre1d zii11 tot '"' 1.1<1! 

Zllwollc JLll\'ltl'lten. Vc1T1cht men dc

zc cbn l1glce11 toe,lilg op hct hil,l,ill

konlcn 111 de rule llc hu1digc 

hiJ,tJndwet voldoet n1ct J<ln de \\'Zl<Jr

den \'Zln het denwcr<Jll,lh llllilvlduJ!i,

me I kzc wc·t lll<J<Ji-..t me11,en JihJil

keiiJk. 'tlnllllecrt hetc1gcn 111itiilticl c·n 

zcltontplooting ntct en vonnt ecn he 

drctgtng ,-oor de prt\'tlL\' l.ctl twcTdc 

polltlckc implic<Jtll' \Zlll hct dcmou<J

ti"h llldiv·idua!i,lllC hctckcnl de lm·oc

l·ing v·an dccltiidJrhcld en ecn rcor

ganl...,tlllc van de vcrhoudtng tu...,...,en hc

taJidc arhetd en zorg oongepoq JJ!l tn

dlvlduclc onl,lJndighedcn c11 \\'l'l"l'll. 

Hurgcr..., moctcn volgcn..., Bu...,...,emokcr he 

rctd Z!Jil zorg voor clk.oor tc drJgcn 

zonder dilt d1t tot pJtcrn<JII,mc lctdt 

I l1t vcrgt v·Jn de ovnhcid ec11 lll'\ihclc 

rcgclgcving op hct tcrrctn \'Jll de Jr

hcid en nttnllc \'Oor JJilPJ...,...,Jllg van 

\'OOrZICllillgCI1 ell..., de OJ1L'Illllg'-ltt]dcn 

v·<Jn w1nkck 

Het CDA: op zoek naar 
onbekende wortels 
Zou het CJ)A op ck \T<J<Jg ol lllliiVIdu

zdt...,mc en gcnlccn...,chJp tc \ etTntgcn 

zijn ooL dit dntwoord gc\Til~ lk \\'l'Ct 

:=ekn \'Jil 111cl. J)oor de hurgn a!, 011-

dcrdcel \'Zlll de gcmeemch0p tot uit

gJng...,punt van dcnkcn tc llL'!lll'll k1cq 

llu"entJkcr voo1· .l<Jil,luit1ng h11 de llhe

rilal-polittckc tt·0d1t1e J)<J<Jrlll kiln voo1· 

het CJ)r\ nooit hu lundament gclcgen 

zijn r-\ict hct lik-r<Jic hurgcr"hJJ"ide

JJl i..., voor de J1tlrtli uitgJng...,punt !llJJr 

( I>\' q (>I 



hct lliJiwl,c gctuJgCJll' van Cod, hclol

tcJl. Hct Cl).-\ moct zi111 c111l\\'llOJ·d op 

de v·nu11ghaarhcid v·an Jndividual"mc 

en gcn1ccn<..,t h<-1p dan ook n1ct aon 

Bu'-...,ClllZtkcr ontlcncn ll1JJr hcg1nncn 

h11 hct 'tartptllll van de lliJ\1cl Daarh11 

'taat het de part1i \Til tc puttcn uit de 

,-,,1-..c chrl'tcliikc· c11 ook ioml'l· tJJdJtJC 

d1c ccn ccll\\'l'lllrlllgc hron vJn in..,pirZt

tJc vormt lll hct dcnkcn over C.od en 

/Jill \\'omd. 1111 dczc tradJllC tc 1·adc 

gaandc de11k 1k zekc1 dat hct nwgciiJk 

"Jl1lli\ Jdual"mc vncnJgd met hct rc

IJtlonclc, =:omen wil gcmccn...,LhJp 1 111 

de chr"tcn dcnwcratic cc11 gctundcn

dc· plaah tc gcven. Hocwel ook hicr de 

nodigc llll'l tc onder<..,( hat ten thcorctl

'clw C~lTLJtln \LTCiq ZIJll ZOLI 1J... daar

toc ccn kkinc JJJCct 1\·dlcn f.!C\'l'll 

I kzc· omlccn 1k mel 11Zll1ll' a,m hct dell

ken van de I ra1hc ldo"'"l rmanuel 

l.cv·1nJ' I laarh11 ,Juit ik JJI1 op cc11 Lilt 

I'JS<J d,lte1TI1lk 'tud1c \an de henonn

dc prcdJkant de l.z111gc gl'litcld 

lml1v Jduall'mc l:cn partiJdJg ondcr

zock JlJJr c-cn um,trcderl dcllK\\'IJZC In 

d1t hock 'tclt I k I angc dat 1ndividu 

,lli,lllL' u1t hct pol1trek u onon1"che 

vcrtoog llHJct \\ ordcn gchJZtld. WJJ.rin 

lwt door de ldlcrak tradJtJL' "opgc,lo

ten ( )n, clcnken m-er Jndividual"mc 

hcclt zich door dczc op,JuJllllg te L'l'll

ziJdig lrhcraal ontwrkkeld I let hegnp 

n-rdrcnt ccn r-chahdrtatre llaar ir1 de 

JOockc hri,tei1Jke tradrtll' naar 'J1ell

rend komt I k I ar1gc uil hrJ het den ken 

v·an I cvrr1a' I k::c I do""'! volgde het 

<...poor nog vccl \Trdcr tcrug en wcl tot 

hn lcruzalcm van de ouck pmlcter1 

\\'cl,H SJnlul·l en lc'-.OJJ (Jod<.., rocp1ng 

hcJntwoordcn mel tc zcggcn 'Htc-r hen 

ik 'luur· mr( 'Jc,aJJ (>:S' !.venal, Cod 

doct ook de naaqc de andcr d1c rnii le 

na komt. voortdmcnd ecn hemcp op 

mrr mc-cnt l.ev·irlJ' l)c wcreld "on

denkha,H· zondcr de aanwezigheid v·an 

( I)\' 'I 'J I 

de andcr in wic hct gcloot \'J!l C1od 

zichthaar r' l)c rncm i' ir11mcr' hccld

drager van ( ~od Ant woordcn op de 

rocp1ng \'Jll (~od j..., in k1tc Zllll\'l'oordcn 

op de rocping \'Zlll de noJ..,tc 'Rt~/J,ndn) 

tl</0 'Iiiii, zegl l.cvina' dan ook lk 

mem kr11gt hinrncc al, indJvllhwlc per 

"'on ccr1 uniekc v·nanl\I'(IOrdeiiJkhucl 

ten OI1Z1Chtc v·an de andere mem I k 

ene men' r' zom1n de andere men' die 

(Jill rccht uandJcht en crkcnn1n,~ \TJJgt 

ondcnkhaar I k v·erarllwoorckliJkhcicl 

ter1 opzichtc var1 de andcr qrekt Zlch 

v·olgcn' l.cvrna' ook u1t tot poiJtll'k cr1 

Cl'll1Hlll11,Lh tetTelll J)c poJJtrCK I' ei

\'OOr om tc zorgcn dJt de Zllldcrcn op 

alqand die te zamen het \v1r' van de 

....,anlcnlcvi ng v< >rllll'll 

LOC'Killl1L 

gercchtighud 

Lcvrrla' lilo"lire hrcclt aanknoptllf.!'-

puntcr1 de v·nhmrding lu"cn im1rv 1du 

en gcJnccll">LhJp opn1Cll\\' tc doordcn

kcrl. I lat het Jndividuall'rnc de antag<J

Ilr't zmr ZIJil \\111 ccr1 chr"teiiJke nwraal 

1...., lTll VC!)..!I'i'-!Jllg <..,tclt I )c l.Jngc 

lntcgcndeel de wmtcl, v·an 
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het rnd1vidual"n1e zijn iurq 

verqrengelcl met hct c_hrl'

tendorn. Het ;, het waard clll' 

wortc!...., opn1cuw J.Zlll tc horcn 

en tc auuali,eren ,,. \\-'ellicht 

lcidt clezc e~nutJc voor het 

Cl )_,'.,tot de uitkllmq clat erl-

1-..elc andne 1\'llrtel, zondcr 

hezwaar kur1ner1 worden ,11-

individualisme gaat 

uit van de erkenning 

gczoJgd 

van respect voor 

individuele 

menselijke 

waardigheid, 

I let pn,pectrel van de mem autonomic, privacy 
al, vnantwoordei1Jkc pn- If I __ 

en ze ontp ootmg. 
">O<>Il, Zllll\\'C>ordcnd op de 

oprocp v·an ( .od WJJI hu 

Cl ).'1- Vrou\1 cnhnaad z1ch op hcroept 

al' het m·n irldrviduali,ering 111 het 

CJ)A 'J1reekt hiedt volgen' mrJ een 

vruc_hthaar per, pee tiel v·anwaarurt rnclJ

Viduulrv_Ting vcrcnigd met ccn rc!Jtto-
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ne le mensvi sie , in de christen-democra

tie ee n p laats kan krijgen. Dat daarvoor 

ee n verdergaa nde 'herb ron ning' vere ist 

is dan terug te gaan tot twi n tigste 

eeuwse Nederla ndse co nfess ionele den

kers all een lijkt me ee n noodzaak. De 

joods-christelijke traditie moe t daartoe 

in de vo lle Westerse breedte wo rden 

ve rkend. H et ste ll e n va n krit ische vra

ge n bij het va nze lfspreke nde anti-indi

vidua lisme van het C DA vergt moed . 

Maar moed is nodig. De maatschappe

li jke roep om in divid uali se ring b lijvend 

te bea ntwoorden me t ee n weinig gedif

fere ntieerd wegdu iken in de defe ns ie 

ge tu igt va n een visio naire gebor

neerdhe id. '' D e kriti sc he vraag va n het 

Vrouwenberaad di e nt met spoed door 

een onafhankelijk de nke nd team bin

nen het CDA te wo rde n doo ,-dacht. 

Liefst voordat he t niet mee r hoeft , om

dat de 'paarse' coalitie het democrat isc h 

individuali sme van Bussemaker met suc

ces door de Tweede Kamer hee ft ge

loosd . 

Drs. Hillie va11 de Streek is hoofd wetemcl1ap 

va11 de IJsselakademie te Kampe11. Tevws bereidt 

zij aa11 de U11iversiteit Utrecht ee11 proefsclnift 

voor over de opvaHi11ge11 bi1111e11 de Nederla11dse 

confessionele partijen ( 1870 - 1970) te11 aall

ziell va11 de maatschappelijke positie van vro 11-
we11. 

Betwiste zeljsta11digheid f11dividualise-ring , sek

se e11 verzorgi11gsstaat is het proefschrift 

va n Jet Busse make r aan de Uni ve rsiteit 

va n Amste rdam . H et is een uitgave va n 

SUA Amsterdam . Het bevat 347 blad

z ijden e n kost f 45,-. 

Noten 
I Vrouru nr Politiek , kwartaalblad van het CDA

Vrouwenberaad , jul i r 994, 1. 

L. C. Brinkman , geciteerd in NR C/t-lnndctsbtnd, 3 1 

januari 1994; A.C. Zijderve ld , Cbristw 
Dmrocmlischr \lerkrii/IÎII!}f ll 7/8 94, 277. 

13cluJis lc zetjs lrwdig tJCid, 12- 13, 244 . 

4 Belwis te zelfstnudigbeid , t 52 . 

5 13ctwis tc zelfs imrdigbcid , 194. 

Belwiste zclfstnudigbeid , t53. 

7 Belwislc zelfs lrwdrgtJ<id, t59- t60. 

8 13elrvisle zetjs landigbrid, 245. 

9 Bclrvistc zelfslrwdigtJeid, 155 . 

10 F. de Lange, l~rdi!Jiduolisme. Ee11 partijdig mrtierzoek 

rurnr tril omstmlw drukwijze ( Karnpen 1989) 93 e n 

158. 

I I Als con tras t tege nover deze geborneerd heid 

schetst A. Oostfan der in Clm's lru Democmlisd1t' 

\lerkeu11ingeu 7/8 1994, 327, het beeld va n een 

CDA dat als c hri stelijke beginselparrij met ver+ 

rassende an twoorde n op hedendaagse vragen 

komL: 'Antwoorden die voortkomen uit een de 

ge lijke doordenk ing va n de e isen va n grondslag 

en traditie'. Allee n daL kan de neig ing om ang

s tig weg Le duiken in 'oude waarden ' voorko

men .' tvlet diL beeld voor ogen val t e r in het 

CDA weer waL re be leven! , aldus Oostlander. Ik 
deel deze mening. 
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We kunnen ons voordeel doen met het boek 'Op zoek naar de fun 

damenten' (het geloof en de moraal van de kerk) van de hand van 

drs. Smal. De katholieke moraaltheologie is een goed richtsnoer 

voor het handelen van christenen. De consequenties die de auteur 

hieruit voor het CDA getrokken heeft, verleiden tot discussie. 

E 
r ligt een spanni ngsve ld tussen 

wat moet worde n ge loofd 

('c rede nda ') e n wat moet wor

den gedaa n ('age nda' ) In de 

polit iek ko me n we deze spa nnin g e lke 

dag tege n. De chri ste n-democraat han

delt u it een ove rtu ig ing e n inspi ratie in 

ee n we re ld die verre va n vo lm aakt is. 

Politiek is werken aan de 

heelheid va n de wereld. 

Tussen de bes taande on

volm aakthe id en de nage

streefde hee lheid moet de 

chri ste n -democrat ische 

po liticus met va ll en e n o p

staa n z ijn weg vi nde n. H ij 

raakt he t spoor al sne l bi j 

ster als hij n iet besch ikt 

over ee n le idraad , een 

richtsnoer. Dat rich tsnoer 

tweede deel wordt ingegaa n op e nkel e 

moraa l-theologische vraags tukke n. In 

het hoofdstuk 'Cap ita se lecta' wo rde n 

e thische thema's aa ngesneden waa rmee 

de geë ngageerde chri sten in de hede n

daagse po litiek wordt geco nfrontee rd. 

God heeft ons aangesproken 
H et geloof in God is ee n 

all es omvattend levens

o n twerp en een tota le be

staa nshouding va nuit de 

betrokkenh e id op Jezus. 

God heeft z ich aan ons 

gemani festee rd a ls ee n so

ciaa l e n hi storisch weze n. 

God heeft ons aa ngespro

ken. Door het besef dat 

we door God z ijn aan 

vaard, kunne n wij als gelo-

moet uiteindelijk z ijn ver- Drs. H.l. Kaiser vigen on sze lf, de andere n 

a nkerd in ee n fu ndament. Over het en de wereld op ni euw aanvaarden. Het 

zoeke n naar dat funda ment gaat Smals ge loof wordt een daad d ie het leven en 

recente pub li kat ie Smal heeft z ijn boek de wereld ve rande rt. 

'O p zoek naar de fund ame nte n' in twee 

de le n ve rdee ld. H et eerste dee l gaa t 

over het ge loof va n de katho li eke kerk. 

Als sc he ma ha n tee r t de sch rijver de 

Aposto lische geloofs be lijden is. In het 
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God ove rstij gt o ns mense lij k voorste l

lin gsvermogen (tra nsce nde nt ie), maar 

tege lijk is Hij o ns nabij in de g rote en 

de kleine dingen va n het leven ( imm a-
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