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Hans Wanningen 

Convergerende 
sol idariteitsopvatti ng 
bij CDA en PvdA 

Vraagstukken omtrent individualisering lei
den de laatste jaren steeds vaker tot aan
zienlijke meningsverschillen en zelfs regel
rechte aanvaringen tussen PvdA en CDA. 
Maar zijn de standpunten werkelijk zo on
verzoenlijk als op het eerste oog lijkt? De 
spanning tussen de visies van de twee par
tijen is voor een belangrijk deel het resul
taat van een 'ideologische' spanning in de 
PvdA zelf. Indien de sociaal-democraten 
zich opnieuw op de implicaties van hun ge
dachtengoed bezinnen, herstellen zij niet 
alleen hun theorie in ere, maar kunnen zij 
tevens tot een solidariteitsopvatting komen 
die veel gemeen heeft met de visie van hun 
coalitiepartner. 

Ik bespreek achtereenvolgens enkele be
langrijke maatschappelijke uitwerkingen 
van individualisering en de mensbeelden 
van PvdA en CDA, om daarna te kunnen 
toetsen in hoeverre de politieke opinies over 
individualisering door deze mensbeelden 
worden gedragen. De al genoemde span
ning bij de PvdA zal op de voorgrond tre
den; ik zal een oplossing aanreiken en, tot 
besluit van dit artikel, haar merites, zowel 
voor de PvdA zelf als voor de samenwer
king in de coalitie, aan de lezer voorleggen. 

Het individu verzelfstandigt, dat wil zeg
gen dat bijvoorbeeld vrouwen, bejaarden 
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en jongeren meer dan voorheen (willen) be
palen hoe ze maatschappelijk participeren. 
Volgens veel onderzoekers is het in de af
gelopen decennia verminderde belang van 
de traditionele levensverbanden en nor
men- en gedragspatronen hier debet aan. 
Een ontwikkeling die nauw verbonden is 
met 'hettoegenomen welvaartspeil, de aan
vankelijke krapte op de arbeidsmarkt, het 
verhoogde opleidingsniveau, het op grote 
schaal beschikbaar komen van middelen 
van geboorteregeling, de verstedelijking, 
de toegenomen mobiliteit en de uitbreiding 
en vernieuwing van massacommunicatie
middelen'.1 Een ander voorbeeld van ver
zelfstandiging zien we in de teruglopende 
interesse voor familie en gezin. De idee van 
'de hoeksteen van de samenleving' boet in 
aan populariteit onder meer vanwege de 
opkomst van alternatieve leefvormen en het 
groeiend aantal echtscheidingen. Voor veel 
individuen zijn huwelijk en gezin niet langer 
vanzelfsprekende doelen, maar al dan niet 

Hans Wanningen (27 jaar) IS tolk-vertaler en studeert so
ciaal-politieke filosofie aan de Katholieke Universiteit Nij
megen. In het kader van zijn studie was hij van september 
1991 tot februari 1992 stagair bij het Wetenschappelijk In
stituut voor het CDA. 

1. Partij van de Arbeid, Schuivende Panelen. Amsterdam. 
1988,p.51. 
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te overwegen opties, naast vele andere, in 
een geïndividualiseerd keuzeproces. 2 

Vanaf het midden van de jaren zestig ont
zuilde de Nederlandse samenleving. 'Ge
leidelijk verbreidde zich de opvatting dat le
vensbeschouwelijke oriëntaties een minder 
overheersende rol zouden moeten spelen 
in de samenleving.'3 Deze tendens leidde 
mede tot differentiëring van de maatschap
pelijke verbanden. 4 Ook andere factoren 
hadden hun aandeel: de toegenomen wel
vaart, het verhoogde opleidingsniveau, de 
toenemende geboorteregeling, etc.; maar 
de sleutelrol was in de Nederlandse sa
menleving toch weggelegd voor de ontzui
ling.S Het essentiële verschil tussen de mo
derne plurale maatschappij en de verzuilde 
gemeenschap van voorheen ligt in de ver
anderde motivatie: de drijfveer voor maat
schappelijke participatie is vaak niet langer 
de achterliggende levensvisie, maar de in
dividuele interesse in de concrete bezighe
den van een maatschappelijke organisa
tie. 6 

Waar in de verzuilde maatschappij ge
meenschapszin en algemeen belang domi
nant waren, is in de huidige tijd van diffe
rentiëring het deelbelang in opmars. 
Immers, keuzen voor maatschappelijke or
ganisaties vloeien steeds minder voort uit 
oriëntering op gemeenschappelijke, alge
mene belangen, en steeds vaker uit afwe
gingen van de eigen, individuele belangen. 

Ook aan de overheid is de individualise
ring niet voorbij gegaan.? Meer dan ooit ont
vangt ze tegenstrijdige signalen uit de maat
schappij: burgers die daartoe in staat zijn, 
behartigen steeds meer hun eigenbelang; 
ze hebben nauwelijks behoefte aan de klas
sieke maatschappelijke kaders van sociale 
controle en bescherming. Maar doordat 
deze kaders gedeeltelijk zijn weggevallen, 
kunnen anderen niet of nauwelijks het hoofd 
boven water houden; deze burgers willen 
dat de overheid hun maatschappelijke rech
ten en sociale positie waarborgt. Een an-
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dere tegenstrijdigheid ligt in het volgende. 
Enerzijds eisen de geïndividualiseerde bur
gers dat 'de politiek dichter bij de burger 
moet staan', anderzijds vertonen dezelfde 
burgers steeds vaker tekenen van maat
schappelijke ongehoorzaamheid. Zo staat 
de overheid duidelijker en vaker dan vroe
ger tegenover 'calculerende burgers'. Deze 
burgers zien een wet als een net, waarbij 
ze zich meer interesseren voor de aanwe
zigheid van de mazen dan voor het belang 
van het net. Daarnaast wordt de overheid 
geconfronteerd met de voortschrijdende 
erosie van de banden die maatschappelijke 
organisaties traditioneel met hun achterban 
onderhouden. Toen het engagement van
uit levensbeschouwelijke overtuiging ach
teruit liep, misten de betreffende organisa
ties veelal de nodige ondersteuning voor 
hun activiteiten; zij wendden zich daarom 
tot de overheid. Dit heeft geleid tot een wild
groei van overheidsregelingen, toene
mende bureaucratisering van het beleid en 
een permanente aanslag op de staatskas. 

Door de individualisering leggen individu 
en samenleving dus steeds nadrukkelijker 
het accent op eigen- of deelbelang; de over
heid als wetgever en traditionele beheerder 
van het algemeen belang komt daardoor in 
een netelige positie. Temidden van deze 
bijna onontwarbare kluwen van partiële be
langen dient zij het algemeen belang vast 
te stellen en te waarborgen. 

Na deze verkenning van individualisering 
zal ik nu de mensbeelden van de rege
ringspartijen onder de loep nemen, om in-

2. Zie bijvoorbeeld: CDA-Vrouwenberaad. Individualise
ring. 's-Gravenhage. 1991, p. 4. 

3. Thomassen. J.J.A .. e.a .. De verstomde revolutie. Al
phen aid Rijn, 1983. p. 4. 

4. Partij van de Arbeid. Schuivende Panelen. Amster
dam, 1988, p. 51. 

5. Thomassen, J.J.A., e.a., De verstomde revolutie. Al
phen aid Rijn, 1983, p. 4. 

6. Idem, p. 4 e.v. 
? Bron: Partij van de Arbeid, Schuivende Panelen. Am

sterdam, 1988, p. 55-56. 
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zicht te krijgen in de verschillende opvattin
gen over menselijke ontplooiing. Dit inzicht 
levert ons het gereedschap om de politieke 
standpunten over individualisering in het 
perspectief van de mensvisies te begrijpen 
en te toetsen. 

Individu èn maatschappij 
Voor een wezenlijk deel is de sociaal-de
mocratische kijk op ontplooiing een produkt 
van de Verlichting: veel waarde wordt toe
gekend aan de rede als motor voor de indi
viduele ontwikkeling. Centrale stadia in de 
zelfontplooiing van een individu zijn onder
wijs en arbeid, als vormen van emancipa
tie en zelfverwerkelijking. Individuen krijgen 
door scholing (het verwerven van rationele 
kennis) in beginsel gelijke kansen om zich 
in de maatschappij te ontplooien. Onderwijs 
'moet mensen voorbereiden op deelname 
aan het arbeidsproces en het moet bijdra
gen aan de ontplooiing, emancipatie en al
gemene vorming van de mensen. '8 Onder
wijs is dus een voorportaal voor het tweede 
stadium van individuele ontplooiing: arbeid. 
Door arbeid kan de mens zijn materiële toe
stand verbeteren en vervolgens zijn positie 
in de samenleving; de mens als homo eco
nomicus9 

Maar vrije zelfontplooiing alleen is niet ge
noeg. Het gaat sociaal-democraten om vrij
heid voor iedereen, om een rechtvaardige 
maatschappij. Werkelijke ontplooiing 
omvat dus ook collectieve ontplooiing. So
ciaal-democraten zien de mens 'als mens 
onder de mensen, als gemeenschapswe
zen, als een stukje mensheid, als konver
gentiepunt van maatschappelijke betrek
kingen: 'Ensemble der gesellschaftlichen 
Verhältnisse' (Marx). '1 0 Na het rationalisti
sche en materialistische elan bij de indivi
duele ontplooiing, stuiten we nu bij de col
lectieve ontplooiing op humanistische, 
normatieve en enigszins christelijke inspi
ratie. Humanistisch, want het gaat om de 
mensheid die haar eigen heil kan verwe-
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zenlijken. Normatief, want sociaal-demo
craten geven in de idee van de collectieve 
ontplooiing expliciet de voorkeur aan en
kele onderling nauw verbonden waarden: 
rechtvaardigheid, solidariteit, gelijkheid en 
vrijheid voor iedereen. En ook enigszins 
christelijk. 11 In elk geval blijkt dat in de so
ciaal-democratische kijk op de mens nor
mativiteit prominent aanwezig is: voor soci
aal-democraten zijn mensen politieke 
wezens die, wanneer daartoe in staat ge
steld, bijdragen tot het vormgeven van een 
rechtvaardige samenleving, en dit omdat ze 
van nature goed zijn. 12 

In dit mensbeeld kunnen we dus de 
ideeën van individuele en collectieve ont
plooiing onderscheiden. Deze ideeën zijn 
onverbrekelijk met elkaar verbonden: zelf
ontplooiing is pas geslaagd wanneer ze in
houdt dat het individu door zijn ontplooiing 
beter kan bijdragen en bijdraagt tot de col
lectieve ontplooiing. Uiteindelijk gaat het 
sociaal-democraten om het aangrijpen van 
'de mogelijkheid tot ontplooiing en vervol
making van de menselijke soort. Dit blijft de 
kern van de vooruitgangsgedachte in het 
sociaal-democratisch denken. '13 

Beeld van God 
In de christen-democratische visie op men
selijke ontplooiing ligt de nadruk op het 
open, het relationele en het transcendente 
karakter van de mens. Ten eerste is de 
mens open. Hij is zich als het enige wezen 

8. Partij van de Arbeid. Kiezen voor kwaliteit. Amsterdam. 
1990.p.12. 

9. Klapwijk. J .. in: Veerman. Ä. ea .. 100 jaar partiJ. bezin
ning en perspectief. Franeker. 1979. p. 74. 

10. Idem. p. 75. 
11 Zo Wijst Leih bijvoorbeeld op de christelijk-humanisti

sche wortels van de socialistische beweging: hij stelt 
dat de solidarlt8lts- en gelijkheidsgedachten van de 
sociaal-democraten zijn ··geworteld in de vrIjheidstra
dities van het humanisme en - voor veel hedendaagse 
socialisten ook - van het christendom·· (Leih. H.G .. Po
litiek en secularisatie. Kampen. 1986. p. 131). 

12. Bron: Tromp. B .. e.a .. Beginselen ter sprake. Amster
dam. 1985. p. 14 e.v. 

13. Idem. p. 14-15. 

529 



Individualisering 

bewust van zijn bestaan en daarmee ook 
van het bestaan van het andere. Op grond 
van dit bewustzijn ontplooit hij zichzelf: 'De 
mens is een wezen in ontwikkeling en richt 
zich dus op zaken buiten zichzelf en buiten 
zijn bestaan hier en nu. Deze openheid van 
zijn levensplan onderscheidt hem ( ... ). De 
mens is daardoor niet volledig gedetermi
neerd. Hij is op de wereld en op de toekomst 
aangewezen.'14 Hieruit wordt duidelijk dat 
de mens niet alleen maar uit zichzelf en op 
zichzelf kan worden begrepen: de mens 
'verwijst' en is 'altijd voorlopig'15, hij ont
plooit zich vanuit zijn openheid op het an
dere. 

Ten tweede is de mens relationeel: wer
kelijke menselijke ontplooiing kan alleen 
maar op basis van de relaties tot anderen .16 
Een volledige ontplooiing is gebaat bij het 
vervullen van meerdere rollen in de sa
menleving. Een mens kan immers nooit op
gaan in slechts één rol; hij overstijgt vanuit 
zijn openheid elke afzonderlijke en daar
mee beperkende rol. Toch kan de mens ook 
niet volledig opgaan in een veelheid van rol
len; hij kan immers maar een beperkt aan
tal rollen kiezen en ontwikkelt zich derhalve 
min of meer eenzijdig. Om deze eenzijdige 
ontplooiing te boven te gaan, heeft de mens 
anderen nodig 17 , net zo goed als anderen 
hem nodig hebben. Anders gezegd: men
sen geven elkaar antwoord, ze zijn daarin 
verantwoordelijk voor elkaar. 18 

Ten derde heeft de mens het vermogen 
tot transcendentie. Hij is meer dan een 
stukje natuur, stoffelijk en sterfelijk: hij is te
gelijkertijd ideëel en eeuwig. 19 Hij vindt het 
zwaartepunt van zijn existentie dan ook niet 
in zichzelf, zelfs ook niet bij anderen in deze 
wereld, maar uiteindelijk pas door zijn 
zwaartepunt te verschuiven naar iets bui
ten de wereld; de mens is hier als het enige 
wezen toe in staat; het is zijn vermogen tot 
transcendentie, waardoor hij zich kan rich
ten op de Ander boven deze eindige we
reld: God. Het is zijn transcendent karakter 
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dat de mens toont als beeld van God. In dit 
transcendent karakter ligt het menselijk ver
mogen om aan God te antwoorden, en 
daarmee de meest fundamentele veranke
ring van de verantwoordelijkheid van de 
mens. 

Ontplooiing is voor christen-democraten 
dus relationele ontplooiing op basis van een 
transcendent fundament: in zijn openheid is 
de mens voor zijn ontplooiing aangewezen 
op anderen; door zijn relaties ontplooit de 
mens zich al meer. Volledige ontplooiing 
komt echter pas in bereik wanneer de mens 
zich via zijn transcendent vermogen be
grijpt als beeld van God. 

Géén onverantwoorde individualise
ring 20 

In de praktijk krijgt deze relationele ont
plooiing gestalte in verantwoordelijke be
trokkenheid op anderen (solidariteit) en op 
de wereld (rentmeesterschap). De vraag is 
nu: kan deze betrokkenheid gedijen in een 
ge'lndividualiseerde samenleving? Volgens 
het CDA kan individualisering in principe bij
dragen tot een pluriforme samenleving met 
behoud van verantwoordelijke betrokken
heid. In haar extreme vorm kan individuali
sering echter een egocentrische en geato
miseerde samenleving in de hand werken. 
Een dergelijke ontwikkeling dreigt de rela
tionele ontplooiing aan te tasten. Verzelf-

14. Oostlander. A.M .. Dorpsdespoten onttronen. 's-Gra
venhage. 1985. p. 70. 

15. Idem. p. 70. 
16. Zie: Klink. A .. Christen· democratie en overheid. Delft, 

1991. p. 99-100. 
17. Oostlander, A.M., Dorpsdespoten onttronen. 's-Gra

venhage, 1985, p. 70 
18. Bronnen: Klink, A .. Christen-democratie en overheid. 

Delft. 1991 , p. 98-101; Wetenschappelijk Instituut voor 
het CDA, Publieke gerechtigheid. Een christen-demo
cratische Visie op de rol van de overheid In de sa
menleving. Houten. 1990. p. 108-110 

19. Bron: Klink. A.. Christen-democratie en overheid. 
Delft, 1991. p. 98. 

20. De gegevens omtrent de CDA-standpunten over indi
vidualisering heb ik voor het merendeel ontleend aan 
een interView met dr. Klink. stafmedewerker van het 
Wl. 
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standiging kan leiden tot fixatie op eigen
belang en devaluatie van de waarde van het 
gezin en andere sociale verbanden. In de 
samenleving kan differentiatie leiden tot 
functieverlies van het maatschappelijk mid
denveld, het integratiekader bij uitstek voor 
individuele ontplooiing in verantwoordelijk
heid; dit wanneer maatschappelijke organi
saties voornamelijk hun deelbelangen 
doorzetten ten koste van andere belangen. 
Verder kan differentiatie een kloof doen ont
staan tussen politiek indifferente, calcule
rende burgers die zich blind staren op ei
genbelangen en de overheid die, als garant 
van de publieke gerechtigheid, een appel 
doet op de verantwoordingszin van de bur
gers. Op alle drie niveaus brengen extreme 
vormen van individualisering derhalve met 
zich mee dat de verantwoordingszin on
dergeschikt wordt gemaakt aan het eigen
belang. CDA-ers wijzen deze onverant
woorde individualisering categorisch af; 
werkelijke, dat wil zeggen relationele ont
plooiing staat immers in onverbrekelijk ver
band met verantwoordelijke betrokken
heid. 21 

Binnen politiek driestromenland neemt 
het CDA dus posities omtrent het thema in
dividualisering in die geen verbazing be
hoeven te wekken bij de buitenwacht, voor 
zover die vertrouwd is met het christen-de
mocratisch gedachtengoed. Dat neemt na
tuurlijk niet weg dat het CDA, zoals elke de
mocratische partij, leden en groeperingen 
binnen zijn gelederen heeft die enigszins af
wijkende geluiden laten horen. Zo bestaan 
bijvoorbeeld bij het Vrouwen beraad wat 
minder reserves ten aanzien van individu
alisering.22 

Tussenstation als eindstation?23 
Zoals gezien, onderscheiden sociaal-de
mocraten individuele en collectieve ont
plooiing, waarbij een geslaagde collectieve 
ontplooiing voorwaarde is voor werkelijke 
menselijke ontwikkeling. Komt deze opvat-
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ting in de PvdA-standpunten over individu
alisering tot haar recht? Wat betreft de in
dividuele levensinrichting, taxeert de PvdA 
verzelfstandiging overwegend positief: in
dividuen kunnen meer dan voorheen rede
lijk en vrij bepalen wat ze zelf willen. Hun 
individuele ontplooiing is hierbij gebaat. Ten 
aanzien van maatschappelijke differentia
tie nemen sociaal-democraten ook een wel
gezinde houding aan. De toenemende plu
riformiteit en specialisatie maken dat 
individuen meer en preciezer op hun be-

De spanning tussen de 
idealen van individuele 
en collectieve ontplooiing 
speelt de PvdA in 
politieke discussies 
behoorlijk parten 

hoef ten afgestemde keuze-opties krijgen, 
kortom dat de vrije zelfontplooiing kwanti
tatief en kwalitatief erop vooruitgaat. Wat 

21 De opvattingen van het CDA over publieke gerechtig
heid illustreren deze visie: "Het gerechtigheidsstreven 
van de overheid voorziet ( ... ) in de publieke voor
waarden voor een kunnen beleven van verantwoor
delijkheid. solidariteit en rentmeesterschap. Daarin be
schermt de overheid en respecteert ZIJ voor haar deel 
de eigen verantwoordelijkheid van mensen, individu
eel en in hun maatschappelijke organisaties. De over
heid zal de burgers in hun geweten moeten respecte
ren. Aan de andere kant zal de overheid de krachten 
moeten weerstaan die haar gezag proberen uit te hol 
len.·' (Christen Democratisch Appèl. Program van Uit
gangspunten van het Christen Democratisch Appèl. 
's-Gravenhage, 1980, p. 16). 

22. Zie bijvoorbeeld: CDA-Vrouwenberaad, IndiVidualise
ring. 's-Gravenhage, 1991 

23. De gegevens omtrent de PvdA-standpunten over in
dividualisenng zijn overwegend ontleend aan inter
views met PvdA-partijvoorzitter Rottenberg en profes
sor Nauta, partij-ideoloog van de PvdA. 
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betreft het overheidsbeleid, beoordelen so
ciaal-democraten individualisering even
eens in principe positief. De overheid is ge
baat bij de toenemende mondigheid en 
zelfredzaamheid van zijn burgers; hoe 
meer burgers hun leven naar eigen inzicht 
kunnen inrichten, hoe beter: vrije zelfont
plooiing is immers op zichzelf al waardevol 
en bovendien nastrevenswaardig als de op
maat tot de collectieve ontplooiing, tot de 
rechtvaardige samenleving. Maar met 
name bij beleidskwesties blijkt dat voor veel 
burgers vrije zelfontplooiing een doel op 
zich begint te worden (een doel dat niet zeI
den haaks staat op de collectieve doelstel
lingen). Steeds frequenter wordt het tus
senstation als eindstation beschouwd. De 
sociaal-democraten hebben aldus in de po
litieke praktijk te kampen met een duidelijke 
spanning tussen individualisering - een pro
ces waar zij in beginsel overwegend posi
tief tegenover staan - en hun ideaal van een 
rechtvaardige samenleving van gelijkwaar
dige en solidaire gemeenschapsmensen. 

De spanning tussen de idealen van indivi
duele en collectieve ontplooiing speelt de 
PvdA in politieke discussies behoorlijk par
ten. 24 Diverse auteurs25 wijzen in dit ver
band op het problematische verband tus
sen individuele vrijheid en solidariteits- en 
gemeenschapszin; een verbinding die in de 
sociaal-democratische theorie lange tijd 
welhaast als vanzelfsprekend werd veron
dersteld, maar mede door de individualise
ring meer en meer onder druk is komen te 
staan. Zo toont Tromp aan dat in het be
ginselprogramma van de PvdA het indivi
dualisme positief wordt getaxeerd, zonder 
dat de in potentie toch conflictueuze ver
houding tussen dit individualisme en tradi
tionele socialistische waarden als solidari
teit en gelijkheid wordt opgehelderd.26 

Het voorafgaande biedt naar mijn me
ning een verklaring voor de spanning in de 
PvdA-standpunten. Het lijkt erop dat veel 
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PvdA-ers de individualisering als een Paard 
van Troje hebben binnengehaald. De vrije 
zelfontplooiing zou er wel bij varen, dach
ten velen. En dat klopte. Mettertijd bleek 
echter dat zelfontplooiing voor veel burgers 
belangrijker werd dan dat andere, uiteinde
lijke doel van de sociaal-democratie: de ont
plooiing van de rechtvaardige maatschap
pij. Ook Kalma legt de vinger op de zere 
plek als hij schrijft: 'Het grootste verwijt dat 
de socialistische ideologie met betrekking 
tot het individualisme te maken valt, is dat 
zij het streven naar vrijheid, naar zelfstan
digheid van het individu ten opzichte van 
zijn omgeving, dat aan het individualisme 
ten grondslag ligt, geïsoleerd opvat, en ge
heel losmaakt van andere handelingsmo
tieven, zoals het gelijkheidsstreven.'27 

Menselijke ontplooiing welbegrepen 
Het dilemma zal duidelijk zijn: gegeven een 
sterk individualistische benadering, hoe 
dan nog solidariteits- en rechtvaardig
heidsgevoel, gelijkheidsstreven en ge
meenschapszin te mobiliseren? Wanneer 
ikdit dilemma signaleer, wil ik daarmee ech
ter geenszins suggereren dat de twee polen 
in de sociaal-democratische visie op ont
plooiing onverenigbaar zouden zijn. Niet de 
tweepoligheid is het probleem, maar de 
fixatie op één pool ten koste van de andere. 

De sociaal-democratie dient mijns inziens 
dan ook het evenwicht tussen beide vormen 
van ontplooiing te vinden. Volgens mij ligt 

24. Zie bijvoorbeeld: Kalma. P .. Het socialisme op sterk 
water. Veertien stellingen. Deventer. 1987. p. 70 e.v .. 
en ook: Fortuyn. P. en Stuurman. S. (red.). Socialis
ten In no nonsense-tijd. Nijmegen. 1990. p. 223 e.v. 

25. Zie onder meer: Partij van deArbeid. Over sociale ver
nieuwing. Amsterdam. 1990. p. 96: Partij van de Ar
beid. Schuivende Panelen. Amsterdam. 1988. p. 57: 
Kemenade. JA van. "Politiek ondermijnt democratie 
door eigen kleurloosheid" In: De Volkskrant. Amster
dam. 30 Januari 1992. p. 11. 

26. Bron: Tromp. B .. e.a .. Beginselen ter sprake. Amster
dam. 1985. p. 16; zie ook p. 17. 

27. Kalma. P .. Het socialisme op sterk water. Veertien stel
lingen. Deventer. 1987. p. 73. 
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-
een deel van de oplossing in het inzicht dat 
individuele vrijheid en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid niet op gespannen 
voet staan, maar welbeschouwd intrinsiek 
verbonden zijn. Sociaal-democraten zou
den juist vanuit hun tweeledige ontplooi
ingsconcept kunnen inzien dat werkelijke 
individuele ontplooiing niet ophoudt bij de 
luxe van de vrije keuze voor eigenbelang, 
maar ook de verantwoordelijkheid voor de 
keuze impliceert. Individuele ontplooiing 
komt het best tot haar recht bij keuzen in in
dividuele vrijheid èn verantwoordelijkheid 
voor de samenleving. Welbegrepen be
perkt deze verantwoordelijkheid de vrijheid 
niet; ze verruimt juist het vrijheidsbegrip 
door het een dimensie van gemeenschap
pelijkheid te geven. In dit verband wijst Van 
Asperen er terecht op dat het socialisme 
een traditie heeft waarbij het niet louter ging 
om de verbetering van de materiële le
vensvoorwaarden van arbeiders, maar 
waarbij ook de verspreiding van cultuur
goed een wezenlijk programmapunt was. 2B 

Dit cultuurgoed is evenals het beheer ervan 
in handen van de hele samenleving: 'Het is 
die erfenis die ons de levensvormen aan
reikt waardoor individuen überhaupt in staat 
gesteld worden keuzen te maken. Zonder 
die gemeenschappelijkheid zijn we geen 
samenleving. '29 In minder abstracte be
woordingen: 'Vergroting van keuzevrijheid 
valt ( ... ) niet samen met het vergroten van 
de individuele armslag op de markt. Want 
daar zijn alleen de individueel toeëigenbare 
goederen voorhanden. Maar wat baat het 
iemand wanneer hij de auto van zijn wen
sen kan kopen als er niets interessants 
meer is om naar toe te rijden?'30 

Daadwerkelijk in vrijheid kiezen, veron
derstelt dus de keuze om samen met de an
deren in de samenleving de verantwoorde
lijkheid te dragen voor immateriële 
goederen als cultuur, natuur en levenswij
zen, kortom gemeenschappelijke goede
ren. Zo bezien is werkelijke individuele vrij-

Christen Democratische Verkenningen 12/92 

Individualisering 

heid altijd al verbonden met collectieve ver
antwoordelijkheid. Wil de PvdA de in de ide
ologie gerezen kloof dichten, dan lijkt het 
raadzaam dat de partij zich opnieuw bezint 
over wat dit vrijheidsbegrip voor heeft op 
vrijheid als markt- of consumentenvrijheid. 

Eensgezindheid of verdeeldheid in de 
politieke arena? 
Hernieuwde waardering voor collectieve 
ontplooiing en collectieve verantwoordelijk
heid zou de ideologische consistentie van 
de PvdA dus ten goede komen. Maar dat 
niet alleen, ook de coalitie zou er baat bij 
kunnen hebben. Bij nadere beschouwing 

Het lijkt erop dat 
veel PvdA-ers de 
individualisering als 
een Paard van Troje 
hebben binnengehaald 

vertonen de christen-democratische en de 
herijkte sociaal-democratische visies op 
ontplooiing en verantwoordelijkheid name
lijk opvallend veel overeenkomst. 

We zagen reeds dat christen-democra
ten hun verantwoordelijkheidsbegrip aflei
den van hun opvattingen over ontplooiing; 
de mens is verantwoordelijk voor anderen 
op grond van zijn open, relationele karak
ter en zijn transcendentale grond en be
stemming. De CDA-visie op individualise
ring wordt hierdoor bepaald: individua-

2B. Bron: Asperen, T. van, "bedrelgd burgerschap". In: Vrij 
Nederland. no. 1. Amsterdam, 1992. p. 27. 

29. Idem, p. 27. 
30. Idem, p. 27. 
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lisering is positief zolang de relationele ont
plooiing erdoor niet in het gedrang komt; de 
mens dient zich verantwoordelijk te weten 
en daarnaar te handelen. Alleen zo is een 
verantwoorde ontplooiing mogelijk. Indivi
dualisering mag de mens daarin niet be
lemmeren. 

De sociaal-democraten delen weliswaar 
niet de transcendente fundering van hun 
denken met de christen-democraten (al
thans niet in partijverband), maar ook zij 
zouden bij herijking van hun ontplooiings
idee de anderen duidelijk in het oog kunnen 
houden. De verantwoordelijkheid voor de 
anderen kan namelijk worden gebaseerd 
op de (welbegrepen I) sociaal-democrati
sche idee van solidariteit. Voor een beter 
perspectief op dit begrip is een kleine ex
cursie naar een artikel van De Beer zinvol. 31 

De Beer onderscheidt ter plekke twee soor
ten van solidariteit bij sociaal-democraten: 
horizontale solidariteit, gefundeerd op ei
genbelang en wederkerigheid, en verticale 
solidariteit, voor een deel gemotiveerd door 
het altruïsme dat de mens in redelijkheid en 
goedheid kan opbrengen om de zwakkeren 
in de samenleving te steunen. Naast deze 
menselijke deugd, bestaat verticale solida
riteit verder ook uit een juiste inschatting 
van het eigenbelang op termijn. Dit kan in
houden dat het individu solidair is met an
deren door zijn eigenbelang op korte ter
mijn niet na te gaan, maar rekening te 
houden met anderen omdat hij uiteindelijk 
ook zelf zijn voordeel daarmee zal doen. De 
Beer denkt dat in sociaal-democratische 
gelederen van oudsher het altruïsme enigs
zins naïef werd overgewaardeerd. Momen
teel zijn er in een reactie hierop binnen de 
PvdA voorstanders van horizontale solida
riteit als enige constituent van sociaal-de
mocratische solidariteit. Deze hellen echter 
weer te ver over naar een wat cynische, li
beralistische kijk op de mens. De Beer pleit 
daarom voor een evenwichtiger solidari
teitsbegrip in de sociaal-democratie, een 
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solidariteitsbegrip dat voorbij naïviteit en cy
nisme de realiteit in het vizier houdt door uit 
te gaan van altruïsme, korte termijn eigen
belang èn anticiperend termijndenken. 

Aldus begrepen solidariteit slaat mijns in
ziens een brug tussen PvdA- en CDA-visies 
op verantwoordelijkheid en ontplooiing. De 
ander wordt in deze kijk op solidariteit niet 
volledig terwille van het eigen voordeel 'uit
gerekend', maar ook niet onvoorwaardelijk 
en blindelings in de armen gesloten. Met 
name vanuit het anticiperend termijnden
ken kan men de anderen niet alleen willen 
ondersteunen, maar vooral ook leren be
grijpen en de gemeenschappelijkheid en 
verstrengeling van interesses leren onder
kennen. Het wordt zo mogelijk om in te zien 
dat het eigenbelang en de belangen van an
deren kunnen convergeren. In dit perspec
tief zijn de anderen, hun belangen en ook 
hun zelfontplooiing niet per definitie hinder
lijke obstakels voor het eigenbelang en de 
eigen ontplooiing. De anderen worden veel 
meer tot bouwstenen van de eigen identi
teit en ontwikkeling (en omgekeerd). Het 
moge duidelijk zijn dat deze opvatting over 
ontplooiing veel gemeen heeft met de rela
tionele ontplooiing die het CDA voorstaat. 

Zo illustreert ook De Beer's beschouwing 
eens te meer32 dat individuele ontplooiing 
door sociaal-democraten wel eens wordt 
overgewaardeerd en dat een beter begrip 
van ontplooiing latent al in het sociaal-de
mocratische denken aanwezig is. Zeker in 
de individualiseringsdiscussie zou een ac
tualisering van die potentie de PvdA een 
overtuigender representant van haar eigen 
ideologie maken. Daarenboven zou de 
PvdA zo de deuren open kunnen zetten 
naar een harmonieuzere samenwerking 

31 Beer. P. de, ·'Solidariteit en verzorgingsstaat". In: So· 
cialisme en Democratie. no. 7/8. Amsterdam, 1992, p. 
331·338 (zie met name p. 331·333). 

32. Zoals gezien in het voorafgaande. kwam o.m. ook Van 
Asperen tot soortgelijke bevindingen. 
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met haar coalitiegenoot, wellicht niet alleen 
wat individualisering betreft. 
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