
Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

In memoriam: 
individualisering 

Experimenteren met taal is in de mode. 
Woordenboeken veranderen snel. Niet ai
leen omdat zoveel uitheemse termen in 
ons dagelijks spraakgebruik of in onze 
jargons worden opgenomen. Maar ook 
omdat ingeburgerde begrippen worden 
omgevormd, aangevuld en van een nieu
we lading voorzien. Een wei heel merk
waardig beg rip op sociaal-politiek gebied 
is 'vriendinisering'. 1 Het onderstreept de 
groeiende betekenis die vriendschappen 
voor het Ieven hebben. Deze term schijnt 
een nieuwe fase in de discussie in te lui
den, waarin verplichtende verbintenissen 
tussen mensen grotere aandacht krijgen. 
Reden dus om terug te blikken op het 
voorbijgaande tijdperk van de individuali
sering, waarin het ging om het 16smaken 
van enkelingen uit hun sociale context, uit 
de verbintenissen die ze met anderen 
hebben aangegaan. 

Nog niet zo lang geleden werd er rond 
dit beg rip een hevige strijd gevoerd. Oat is 
in zekere mate en met name in bepaalde 
kringen nog wei zo, maar intussen zijn we 
over het hoogtepunt van de individualise
ring heen en is het tijd voor een soort 
terugblik op de geschiedenis van dat be
grip. De modieuze avantgardes die het als 
een leuze presenteerden zijn immers al op 
andere thema's aangekomen. 

lndividualisering was een etiket voor 
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zeer uiteenlopende zaken, bedoelingen 
en trends. Omdat er zoveel duidingen aan 
gegeven werden, konden verschillende 
groepen de leuze aanhangen en andere, 
even heterogene groepen, konden haar 
bestrijden. Jaren verkeerden we in de si
tuatie waarin, alvorens een zakelijke dis
cussie mogel1jk was, eerst een concrete 
uiteenzetting of berekening moest worden 
gegeven over wat men eigenlijk bedoel
de. Daarna pas kon men een oordeel 
vellen over hetgeen als individualisering 
werd aangeboden. 

lntussen functioneerde het beg rip door
gaans als een middel om de klassieke 
politieke filosofie van het liberalisme van 
een modern aureool te voorzien en breed 
aan de man en vooral aan de vrouw te 
brengen. Het scheen een rehabilitatie van 
het type liberaal den ken, waarvan tot voor 
kort werd aangenomen dat het vrijwel was 
uitgestorven. Die verkooptechniek van 
oeroude liberale ideeen is verrassend 
goed geslaagd. Tot in de Partij van de 
Arbeid toe werd de individualisering als 
trend aanvaard en zelfs tot principe uitge
roepen hetgeen duidelijk maakt 1n welke 
richting de panelen aan het verschuiven 
zijn. 2 Oat zogenaamde principe van de 

1 It eke Weed a. Vnendschap 111 beweg;ng 
2 Schwvende Pane/en. Contmwte;t en vern;euw;ng 1n de 

soCfaal-democrat;e. u:tg PvdA. Amsterdam 1987 
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Per1scoop 

individualisering werd tevens als een 
onomkeerbare trend en als een niet te 
ontkomen feit gepresenteerd. Oat is een 
gangbare tactiek als je de verblufte lezer 
van zijn kritische zin wilt beroven. Prlnci
pes zijn immers nooit feiten of trends. Fei
telijke naleving van principes kan, afhan
kelijk van de kwaliteit van die principes, 
goed zijn voor de maatschappij. En daar
over kan met reden worden getwist. Feiten 
z1jn, voor partijen die nog wat nate streven 
hebben, nooit principes. Trends zijn nooit 
heilig. Wie zijn houvast elders zoekt kan 
een beroep op trends ontberen. (Het is 
een aardig retorisch experiment om zelf 
die discussietruc eens over te nemen met 
uitspraken als: 'Verzet tegen de verant
woordelijke samenleving is zinloos' of 'De 
trends wijzen zonneklaar in de richting van 
de verzorgingsmaatschappij'. Het werkt!) 

Ontvouwing van de cultuur 
De term individualisering wordt, zoals ge
zegd, heel uiteenlopend gebruikt. Zij komt 
soms ter sprake bij commentaren op de 
ontwikkeling van de cultuur. Deze wordt 
door uiteenlopende analysatoren opgevat 
als een proces van differentiatie. De le
venssferen krijgen in dat proces ieder een 
eigen profiel en worden niet meer met 
elkaar verward. Kerk en staat krijgen hun 
e1gen plaats, het onderwijs wordt een zelf
standige levenskring, zo ook de kring van 
het ondernemen en de bedrijvigheid. Vak
bonden ontstaan als zelfstandige verban
den. Gezin en een bedrijf vallen als regel 
niet meer samen; er ontstaat een onafhan
kelljke pers. Ook in de katholieke sociale 
leer en de reformatorische wijsbegeerte 
wordt dat onderkend getuigen de begrip
pen 'corpora met een zelfstandig Ieven' 
en 'soevereiniteit in eigen kring'. Die visie 
op een zich ontvouwende cultuur is zelfs 
zeer kenmerkend voor christen-democra
tlsche maatschappij-opvattingen. Wij zijn 
voorstanders van een 'pluriforme demo
cratle' die principieel recht wil doen aan de 
verscheidenheid van sociale verbanden 
1n de samenleving. Door de differentiatie 
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van de sociale verbanden ontwikkelt de 
mens zich tevens tot een veelzijdig per
soon. Hij/zij wordt, door de verscheiden
heid van deelnames aan verschillende so
ciale verbanden (gezin, kerk, staat, bedrijf, 
etc.), een uniek wezen dat uiteenlopende 
invloeden, ervaringen en bekwaamheden 
1n zich integreert. Die integratie vindt 
plaats door middel van zingeving, door 
middel van een religieus of levensbe
schouwelijk ingegeven denk- en hande
lingskader. Zo leert de unieke mens zijn 
roeping tegenover God, tegenover de me
demens en tegenover de maatschappij te 
volgen. De differentiatie van de cultuur 
leidt ertoe dat mensen steeds afhankelij
ker worden van elkaar. In een moderne 
samenleving kan niemand meer als zelf
genoegzaam individu overleven. Wij zijn 
hyper-afhankelijke, want moderne men
sen. 

Tegelijkertijd, wordt de mens 'per stuk' 
onvervangbaarder. De specialisatie in het 
beroepsleven neemt geweldig toe. Er 
wordt steeds in teamverband gewerkt, 
omdat we onderling steeds meer comple
mentair worden, op elkaars specialisatie 
aangewezen zijn. 

lndividu - collectiviteit 
Wie denkt in termen van 'individu tegen
over gemeenschap' heeft moeite met een 
realistische analyse van het culturele pro
ces. De ene groep legt de nadruk op het 
belang van de collectiviteit en de andere 
op dat van het mdividu. Beide slaan de 
plank mis. 

In de eerste plaats omdat de tegenstel
ling van gemeenschap niet het individu is, 
maar een andere gemeenschap. Zo is de 
enkele mens geen tegenstelling tot de 
groep maar tot een ander mens. Men kan 
het individu en de gemeenschap niet te
gen elkaar uitspelen. Hedendaagse socio
logen (onder andere Robert N. Bellah 
c.s.), stellen dat de ervaring leert dat indivi
du en maatschappij zich niet in een zero 
sum-situatie bevinden; dat een sterke 
groep, die de persoonlijke verschillen res-
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pecteert, tegelijkertijd met de solidariteit 
het typisch eigene van ieders inbreng ver
sterkP Om persoon te worden heeft de 
individuele mens gemeenschappen 1n 
meervoud nodig. Anderzijds kan een ge
meenschap slechts voortbestaan als de 
daaraan deelnemende personen beset
fen dat zij ieder een zelfstandige inbreng 
moeten leveren. Het misverstand dat in de 
populaire tegenstelling individu - collecti
viteit begrepen is komt fraai uit in het poli
tieke feit dat collectivisme en individualis
me elkaar veronderstellen: Het liberaal in
dividualisme heeft de collectiviteit van de 
staat nodig om enkele onontkoombare so
Ciale verantwoordelijkheden te behartigen 
(de overheid als afvalbak van de rooms
katholieke cultuur). Het collectivistisch so
cialisme rechtvaardigt zich door een be
roep op de vrijheid van de individuen wel
ke zijn doel zou zijn. De Des lndes-ge
sprekken tussen de PvdA en de VVD vin
den hun basis in de onderlinge afhanke
lijkheid van hun visies op mens en 
maatschappij. 

In de tweede plaats moet tegen ge
noemde polariserende stromingen wor
den ingebracht dat de ontvouwing van de 
cultuur zowel een grotere nadruk op de 
sociale verbanden als op de personen 
met zich meebrengt. Daarom hecht het 
CDA veel waarde aan zowel het christelijk 
(veelal katholiek) personalisme als aan de 
leer van de levenskringen en het belang 
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Er bestaan geen 
individuen, en de 
collectiviteit is geen 
concrete realiteit. 

Penscoop 

van de sociale verbanden (met het gezin 
op een prominente plaats). Polemisch uit
gedrukt er bestaan geen individuen (los
se enkelingen) en de collectiviteit is geen 
concrete realiteit. Het is zeer verwarrend 
om het jargon uit andere filosofieen over te 
nemen. In het CDA spreken we daarom 
niet over 1ndividu, maar houden we het bij 
het veel rijkere begrip persoon; niet over 
de abstracte 'collectiviteit' maar over de 
concrete sociale verbanden. 

Verwarring 
Er zijn allerlei verschijnselen die individua
lisering worden genoemd. Prominent, met 
name in de statistieken, is de toe name van 
de alleenwoners. Die toename kan groten
deels uit verweduwing worden verklaard, 
en daarnaast ook uit echtscheidingen. In 
beide gevallen is het nogal wrang om over 
een ideale ontwikkeling te spreken. Aileen 
gaan wonen (of blijven wonen) is voor 
veruit de meeste mensen ongewenst, 
vaak zelfs smartelijk, hopelijk van tijdelijke 
aard. Het is stellig niet te vatten onder de 
t1tel ontplooiing van het individul lntegen
deel, het is een vraagstuk op zich. Wie 
hienn een ideale individualisering ziet laat 
per definitie de betrokken mensen in de 
steek, onder een fraai filosofisch voor
wendsel. 

Ook het ontstaan van woongroepen 
geldt soms als individualisering 4 Me
vrouw in 't Veld kenmerkt de woongroep 
als 'zowel een uiting van individualisering 
als een reactie daarop. Minder privacy, 
minder autonomie, maar toch ook meer 
ontplooiingsmogelijkheden'. Het is de 
vraag wat zo'n analyse waard is als een
zelfde verschijnsel zowel individualisering 
als het daaraan tegengestelde kan wor
den genoemd. Bij Van den Avort komen 
we iets dergelijks tegen in de beschrijving 
van de verindividualiseerde (semi-)huwe-

3. Robert N Bellah e d . Habits of the Heart Los Angeles/ 
London 1985 

4 H M. Langeveld, Bmd;ng 1n vnJhe;d Een stud1e van toe
komstlge gezmnen, relat1es en hulpverlen;ng, u1tg So
c,aal en Cultureel Plan bureau, Den Haag 1985 
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lijksrelatie. 5 De geheel verzelfstandigde 
partners hebben zoveel energie en dis
cussie nodig om het onderling evenwicht 
1n de machtsbalans te handhaven en om 
de onderlinge afperking van de eigen do
meinen vast te stellen, dat zij zich bekla
gen over het gebrek aan persoonlijke vrij
heid dat door dit moeizame 'onderhande
lingsmodel' overblijft. Dus ook hier indivi
dualisering die uitloopt op verlies van indi
viduele vrijheid. 

lteke Weeda heeft een visie op de ont
plooiing van de cultuur waarin differentia
tie zeit bijna samenvalt met de term indivi
dualisering. Het gezin individualiseert zich 
uit de grotere stam- en familieverbanden. 
Oat Ievert een autonoom, gesloten gezins
type op, volgens mevrouw Weed a. Vervol
gens individualiseren de afzonderlijke 
partners zich tegenover elkaar. De nadruk 
valt weer op de autonomie. Maar tenslotte 
gaat het bij mevrouw Weeda toch in de 
richting van vriendschapsnetwerken, 
waarin mensen elkaar tot hulp en steun 
ziJn Zelfs een nieuwe institutionalisering 
van die vriendschappen blijkt nodig 
'vriendinisering'. I ndividualisering is dus 
op haar retour en dit is, volgens de nieuw
ste trend, een uiting van culturele vooruit
gang. Uit bovenstaande beschouwingen 
is voor politici geen chaco/a te maken. 
Hopelijk is de reactie dat aanhangers van 
de nieuwste trend nuchterder zullen rea
geren op de beantwoording van de vraag 
water feitelijk aan de hand is. Mevrouw in 
't Veld en Van den Avort geven dan ook 
toe dat het traditionele gezinsmodel tot in 
lengte van dagen voor verreweg de mees
te mensen het aantrekkelijkst zal blijven. 
De gel'ndividualiseerde varianten zullen 
beperkt blijven tot een happy few van 
hoog opgeleide experimenteerders. De 
anderen aanvaarden gewoon een stel 
routines en goede gewoonten die maat
schappelijk gedragen worden. Daardoor 
blijft energie vnj voor zinvoller zaken dan 
het continue onderhandelingsproces tus
sen gel'ndividualiseerde zelfstandige part
ners. 
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Naastenliefde en morele 
gemeerischap 
Alleenwonen aanzien voor individualise
ring, tot marktgedrag verschraalde inter
menselijke relaties tot individualiserings
ideaal verheffen; beide verwarrende mis
verstanden doen zich voor. In dat laatste 
geval bevinden we ons al heel ver van de 
christelijke visie op de betrekkingen tus
sen mensen. In het 'onderhandelingsmo
del' ontbreekt het kenmerkende van naas
tenliefde. Die is namelijk onvoorwaardelijk 
- niet gebaseerd op de verwachting van 
tegenprestaties. De Bijbel is op dat punt 
overduidelijk. De ideologie van het onder
handelingsmodel sluit het element 'naas
tenliefde' eigenlijk uit als zijnde strijdig met 
de menselijke waardigheid. Ook in het 
nieuwere begrip 'vriendinisering' wordt 
nog uitdrukkelijk van ruil uitgegaan. Een
ziJdige hulpverlening mag niet tussen 
mensen. Daar dient de overheid voor. Er 
is zo gezien een verband tussen individua
lisering in menselijke relaties en afstand 
nemen van bijbelse motieven. Oat ver
band wordt ook zichtbaar waar het aan
vaarden van verantwoordelijkheden ont
weken wordt. Het deelnemen aan oudere 
of nieuwerwetse sociale instituties, het 
voortbouwen aan een traditie, is een direc
te uiting van verantwoordelijkheidsbesef, 
waarbij de naaste in het vizier komt. lndien 
het waar is dat de participatiegraad van 
mensen afneemt, en indien daarop het 
etiket 'individualisering' van toepassing is 
dan is er inderdaad een innerlijk verband 
tussen individualisering en ontkerstening. 
Of breder gezien, tussen individualisering 
en verval van de richting- en zingevende 
ideeen die een maatschappij vormen en 
sturen. Daar valt ook al niets goeds van te 
zeggen, vanuit religieus en sociaal oog
punt. Psychologisch gezien gaat het hier 
om een fundamenteel gebrek aan volwas
senheid en om een onvermogen om duur
zame, verplichtende bindingen aan te 

5 A J P M van den Avort, Oe gu!zige vnjbl!jvendheld van 
expilc1ete relatJes, Til burg 1987. 
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gaan 6 Het ieder-voor-zich duidt voorts op 
een versplintering van de moraal, in die 
mate dat het weinig zin meer heeft om van 
een moraal te spreken. Zulks vanwege het 
gebrek aan gemeenschappelijkheid tus
sen mensen en vanwege het gebrek aan 
continurteit en samenhang binnen de indi
viduele mens7 Veel verschijnselen en 
houdingen die individualisering worden 
genoemd zijn derhalve vormen van ont
kerstening. Er is voor het CDA aile reden 
om de ombuiging van zulke trends nate 
streven en toe te juichen. 

Tweeerlei beleid 
Keren wij nu terug naar het politieke be
leidsniveau. Bij individualisering zijn ver
schillende departementen betrokken. In 
de eerste plaats dat van Justitie. In dat 
kader wordt gepleit voor juridische indivi
dualisering. Oat is 'het toekennen van 
rechten en plichten aan een individu onaf
hankelijk van andere personen' a Zo wor
den mensen bijvoorbeeld door het straf
recht behandeld. De overheid verbindt 
dan geen of nauwelijks consequenties 
aan het bestaan van sociale bindingen. 
(Deze WRR-stelling zal door menig rechter 
echter als enigszins verouderd worden 
betittJid.) Momenteel richt individualise
ring zich tegen de juridische gevolgen van 
het huwelijk. Er zijn er die hoogstens ac
cepteren dat de rode Ioper nog wordt 
uitgelegd om het bruidspaar een feestelij
ke dag te bezorgen, maar verder bestaat 
het paar als paar voor de overheid niet 
meer. Zo komen we aan gei'ndividuali
seerde sociale zekerheid (die dus geen 
rekening houdt met de graden van nood, 
maar aileen met gelijkheid van recht) en 
eventueel aan gei'ndividualiseerde belas
tingwetgeving (waarin de draagkracht van 
huishoudens geen rol meer speelt). Deze 
vormen van juridische individualisering 
leiden automatisch tot het slecht richten 
van overheidszorg en van overheidshef
fingen. 

Tegenover de juridische individualise
ring staat het individualiseringsbegrip van 
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de Bijstandswet, dus van het departement 
van WVC en van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid9 In sociaal beleid geldt indi
vidualisering als de paging om optimaal 
'rekening te houden met de persoonlijke 
omstandigheden van het individu' (WRR, 
biz. 11 ). Daartoe behoren 'de sociale rela
ties van een individu'. De WRR-voorstudie 
'Private leefvormen, publieke gevolgen' 10 

merkt laconiek op dat 'een toename van 
de individualisering in (sociaal) beleids
technische zin een afname van de indivi
dualisering in juridische zin is en omge
keerd'. Met de toe passing van de Algeme
ne Bijstandswet 'worden beide tegenge
stelde vormen van individualisering met 
dezelfde term aangedu id'. 

Eenzelfde begrip wordt dus in zeer so
ciale en dan weer in zeer a-sociale zin 
gebruikt. Oat verschilt tussen en binnen 
de diverse departementen. Voor de alge
mene visie achter het regeringsbeleid kan 
'individualisering' dus geen houvast of 
profiel verlenen. Helaas bestaat er een 
neiging om dat wei te doen. De juridische 
individualisering wint het dan van de so
ciaal-beleidstechnische. 

De rechtsgelijkheid verdringt zo de so
ciale inslag van de verzorgingsstaat. Een 
stap terug in de staatsontwikkeling. Vanuit 
bureaucratisch oogpunt is het echter een 
vereenvoudiging. Het rekening houden 
met concrete personen in hun omstandig
heden is in de regel moeilijk. Oat leidt dus 
al snel tot bijzondere bepalingen, tot maat
werk. Doorvoering van, per definitie blin
de, juridische gelijkheid en zodoende van 
de ideologie van het bureaucratisch indivi
dualisme, bevrijdt het overheidsapparaat 
van ingewikkeldheden. Het codewoord 
vereenvoudiging verdoezelt de politiek-

6 H R. WrJngaarden. Hoofdproblemen van de volwassen
heJd, 1960 

7. Lrberal,sme. Een speurtocht naar de filosofrsche grond
slagen. A AM Krnnegrng (ed.). urtg. prof. mr 8 M Tel
dersstrchtrng. Den Haag 1988 

8 R M A Janswer1er. Pnvate leefvormen. publ1eke gevol
gen. urtg WRR (Den Haag 1987) 10-11 

9. 0 G H M Smrt. Bljstand rs maatwerk. Den Haag 1987 
10. Janswer1er. Pnvate leefvormen, pub/Jeke gevolgen. 4 
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Het codewoord 
'vereenvoudiging' 
verdoezelt de politiek
ideologische inhoud van 
het beleid. 

ideologische inhoud van het beleid. De 
goede verstaander weet bij het horen van 
d1e code water bedoeld wordt. lnmiddels 
is het de Nederlandse overheid wei duide
lijk geworden wat voor financiele en dus 
ook sociale rampen worden veroorzaakt 
door een extremistische toepassing van 
de juridische individualisering. Men denke 
slechts aan de affaire rond de VN-verdra
gen. 

Theoretische politiek en praktisch 
Ieven 
Mevrouw In 't Veld verwacht dat individua
llsering binnen menselijke relaties, in de 
z1n van toenemende zelfstandigheid van 
de partners en losser worden van bindin
gen geen toekomst heeft. Zo kunnen men
sen niet Ieven. De angstvallige even
wichtspolitiek die, volgens het individuali
seringsmodel, de betrekkingen tussen 
partners moet beheersen, de krampachti
ge omgang op basis van ruil, past niet in 
een gelukkige relatie. Het samen delen of 
liever samen bezitten en besteden, het 
samen je inzetten voor buiten de relatie 
liggende doelen, het achter elkaar staan 
van partners met ieder hun eigen inbreng 
en soms verschillend gerichte maatschap
pelijke inzet, die verdragen geen angstval
lige controle, geen gescheidenheid van 
belangen. Zelfs in een vriendschap is het 
moeilijk om geven en ontvangen uit elkaar 
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te houden. De relatie wordt kapot-verindi
vidualiset)rd zodra een partner probeert 
de ander te exploiteren. Dan ontstaat een 
machtsstrijd die wellicht door de status 
quo van het vastgelegde onderhande
lingsproces wordt beslecht. Maar wat is 
dat dan nog voor een relatie? We bevin
den ons hier in de sfeer van het zoge
naamde utilitaristische liberalisme, dat de 
overtuiging huldigt dat 'de samenleving 
het uitvloeisel is van het wederzijdse voor
deel dat mensen hebben bij voortdurende 
samenwerking, arbeidsverdeling en 
ruil.' 11 Daardoor ontstaat pas de interesse 
van mensen voor elkaar; en voorts: 'De 
mens heeft niet een bepaald levenspad af 
te leggen, maar kiest steeds naar wat hem 
van moment tot moment voordelig, aan
genaam of nuttig lijkt'. Aan zulke uitspra
ken is te zien dater vrijwel geen liberalen 
zijn die niet beter zijn dan hun theorie. De 
praktijk van het Ieven verzet zich tegen dit 
ontluisterend individualisme. Daar moeten 
we liefst niets goeds over zeggen, zelfs 
niet uit vriendelijkheid of tolerantie. 

Gewoonten van het hart 
Een groep Amerikaanse sociologen on
der Ieiding van de befaamde Robert N. 
Bellah publiceerde in 1985 een studie 
over 'lndividualisme en toewijding in het 
Amerikaanse Ieven'. De titel van het boek 
Habits of the heart legt een verband met 
De Tocqueville (kenner van de Ameri
kaanse geschiedenis en tijdgenoot van 
Groen van Prinsterer), Blaise Pascal en 
achter hen met teksten uit het Oude en 
Nieuwe Testament (Jeremia 31:33 en Ro
meinen 215). 12 De schrijvers wijzen op de 
betekenis van de bijbelse traditie en van 
de waarden vervat in de democratische 

11 L1beral1sme. 30-31 
12 Jerem1a 31-331uldt· "D1t IS het n1euwe verbond dat lk m 

de toekomst met Israel sluit: lk schr~Jf mqn wet 1n hun 
b1nnenste. lk geef ze 1n hun hart lk zal hun God, en ZIJ 
zullen m11n volk ZIJn' En Rome1nen 2:15. 'Door hun 
daden tonen ZIJ. dat de wet 1n hun hart geschreven staat, 
waarb11 komt het getu1gen1s van hun geweten, terwql hun 
gedachten hen over en weer beschuldlgen of voor wei 
VriJSpreken 
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republiek. Het utilitaire individualisme 
heeft zich in de Amerikaanse samenleving 
met deze tradities gemengd. Daarover 
had De Tocqueville al zo zijn zorgen. De 
situatie van vandaag geeft, aldus de 
auteurs, De Tocqueville geliJk. 'Het pure 
economisme ondermijnt de persoon als 
burger. De berekenende stijl van een ma
nager doordringt de intieme steer van ge
zin en gemeenschap levensterre1nen die 
voorheen door de normen van de morele 
ecologie werden beheerst'. 13 

Het dagelijks werk verschraalt tot baan 
of carriere. Over roeping wordt weinig ver
nomen 'Elk zelf vormt zijn eigen morele 
universum'. 14 We kunnen geen beroep 
doen op gemeenschappelijk aanvaarde 
normen en waarden. Aileen het beroep op 
het eigenbelang van onszelf en van ande
ren is nog mogelijk. Robert Bellah citeert 
liberale schrijvers, die parallel aan de geci
teerde nota van de Teldersstichting, stel
len: 'Wat een zeit schijnt is slechts een 
reeks van sociale maskers die veranderen 
met elke volgende situatie'. Dus, zegt Bel
lah, 'is er geen tegenstelling tussen een 
absoluut autonoom zelf en een zelf dat 
volledig bepaald wordt door de sociale 
situatie'! 15 lndividualisering op het niveau 
van het praktische levensgedrag leidt dus 
tot verlies van individuele identiteit. De 
korte termijnberekening van het eigenbe
lang, de keuzen van moment tot moment, 
zij passen bij kortdurende en zeer weinig 
omvattende relaties, bij betrekkingen tus
sen mensen waar je snel en gemakkelijk 
uitstapt. Daartegenover stellen Bellah cum 
suis een levenssfeer waarin lange termijn 
toewijding en verplichtingen en de roe
ping van mensen domineren. Maximalisa
tie van individueel voordeel kan daarbin
nen door bepaalde mensen wei exclusief 
worden nagestreefd maar krijgt dan een 
parasitair karakter en bedreigt zoals we 
zagen de persoonlijke identiteit. Als we 
echter individualiteit overeind willen hou
den, aldus Bellah c.s., dan moeten we ons 
wenden tot de bijbelse vormen van indivi
dualisme (Bellah c.s. bedoelen iets dat bij 
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ons christelijk personalisme wordt ge
noemd) - vormen d1e het individu in de 
relat1e tot een grater geheel, gemeen
schap en traditie zien. 16 Zo kunnen we de 
individualiteit van de zinloosheid redden; 
zij wordt dan geplaatst in de visie op de 
bedoeling van het leven. 17 

lntussen heeft de traditie van het indivi
dualisme ons taalgebruik zo aangepast 
dat het moeilijk is om toewijding aan zoiets 
als 'algemene belangen' te verwoorden. 
Overal duiken eigenbelang, autonomie, 
macht, ruil en onderhandeling, wederzijds 
nut als verklarende of rechtvaardigende 
begrippen op. Andere term en worden, als 
zijnde moralistisch, geweerd, een andere 
taal en een andere levenspraktijk moet 
worden geoefend. 18 Als gerechtigheid 
weer het leidend motief van overheidsop
treden en moraliteit weer een erkende 
deugd moet worden, dan is aldus Bellah 
c.s. een verantwoordelijke staat nodig en 
een rijk geschakeerd patroon van maat
schappelijke organ1saties die wellicht op 
het eerste gezicht minder efficient - 1a 
zelfs een administratieve nachtmerrie -
lijken. 19 Maar in zo'n samenleving worden 
tradities, normen, waarden, antwoorden 
op zinvragen weer doorgegeven. Zo kan 
men persoon worden in een aan idealen 
gewijde gemeenschap. 20 Oat staat inder
daad haaks op het individualisme dat door 
het 'administratief despotisme' bevorderd 
wordt.2 1 lnnerlijk en belangeloos betrok
ken raken bij de samenleving, daartoe 
worden we vooral door een godsdienstige 
overtuiging ge"inspireerd. 22 In plaats van 
fragmentatie van de samenleving, bu
reaucratische individualisering, angstvalli
ge bescherming en nastreving van eigen-

13 Bellah. Hab1ts. 48-49. 
14 Ibidem. 66 
15 Ibidem. 80 
16 Ibidem. 143 
17. Ibidem. 150 
18 Ibidem. 191 
19 Ibidem. 218 
20 Ibidem 252 
21 Ibidem 217 
22 Ibidem. 219 
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belang, pleiten Bellah c.s. voor integratie 
van de samenleving en de verbanden 
daarin (met name ook het gezin). Daar
voor is trouw nodig en toewijding, roe
pingsbesef en andere niet op het ik gerich
te motieven. 

Een andere sociologie 
Moderne sociologen als Bellah c.s. mer
ken waarschuwend op dat de meeste on
derzoekers, in tegenstelling tot vroeger 
tijden, momenteel hun sociale filosofie ver
zwijgen of zich daar niet meer van bewust 
zijn. Daarom conformeren zij zich aan de 
1n hun kring gang bare trends en komen zij 
niet los van een gebrekkig en eenzijdig 
taalgebruik. Politici moeten zich daardoor 
niet Iaten imponeren. Als het met mevrouw 
Weeda's vriendinisering, als het met de, 
veel verder gaande, verantwoordelijke sa
menleving van het CDA iets wil worden, 
dan zullen wij steeds opnieuw weer af
scheid moeten nemen van begrippen die 
ons op dwaalsporen brengen. Het is zon
neklaar dat het versneld afsterven bevor
derd moet worden van die romantische, 
oude vormen van individualisme die op 
departementen en in de politiek aanlei
dmg zijn om de sociale rechtsstaat te doen 
1nschrompelen tot een staat die slechts de 
geltjke rechten van mensen op het oog 
heeft. Oat denken zal plaats moeten ma
ken voor een veelzijdiger visie op de eigen 
rol en betekenis van de menselijke per
soon, op het feit dat mensen mensen no
dig hebben, op het recht van de overheid 
om mensen desnoods naar hun verant
woordelijkheden terug te jagen. Oat geldt 
voor omgang van mensen met het milieu, 
voor het respecteren van snelheidslimie
ten, voor het z1ch onttrekken aan belas
ltng- en premieheffing, en het geldt ook 
voor het zich onttrekken van de ene mens 
aan de ander. Het weigeren om verant
woordelljkheid te aanvaarden zelfs voor 
degenen die het dichtst bij je staan is geen 
recht maar een ramp. Als de overheid er 
niet op toeZ1et dat wij onze norm ale verant
woordelijkheden ten opzichte van onze 
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omgeving en onze medemens op ons ne
men dan gaat het de zwakste en de kwets
bare er onderdoor. 

Het is van belang dat Bellah c.s. erop 
wijzen dat het voortwoekeren van een af
keurenswaardig individualisme onder
steund is door vooringenomen sociale 
analyses. Wetenschap had en heeft een 
zeker gezag in onze maatschappij. Weten
schappers die hun vooronderstellingen en 
motieven verdoezelen ontbreekt het aan 
1ntellectuele integriteit. Het is dan ook heel 
gezond dat Bellah en de zijnen heel sim
pel, heel openlijk en keer op keer in hun 
boek de aansluiting aan de bijbelse traditie 
onderstrepen. In die traditie kom je bij 
wezenlijk andere thema's uit dan die wel
ke de verbrokkeling in sociaal en moreel 
opzicht in onze samenleving bevorderen. 
Ook politici past van tijd tot tijd zo'n open
hartige bekentenis. Hun roeping gaat de 
'zakelijke' vragen te boven. 

In memoriam? 
In sociologenkringen in binnen- en buiten
land is de populariteit van de individualise
ringstrend duidelijk op z'n retour. Oat is 
goed voor de maatschappij en de mensen 
die daarin verkeren. Radicale doorvoering 
van een misleidende ideologie toont 
vroeg of laat het onrealistische en mens
onvriendelijke karakter daarvan aan. De 
fantastische paradoxen waarvoor de Ne
derlandse politiek - door het individuali
seringsstreven - geplaatst is, hebben 
een ontnuchterend effect. Vandaar dat het 
in memoriam kan worden voorbereid voor 
de politieke individualisering. Van indivi
dualisering als ontkersteningsverschijnsel 
zijn we echter voorlopig nog niet af. Van
daar dat een politieke, maar ook allerlei 
andere sociale strijd-organisaties nodig 
z1jn die door een positieve, een christelijke 
inspiratie gedragen worden. 

AM.O. 
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