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Individualisme 
versus . liberalisme 
Wat is de relatie tussen liberalisme en sociale cohesie? Maandenlang is gesproken 
over normen en waarden. Hoe staat een progressief-liberale partij in de individuali
serende samenleving? Martijn Verhagen hield in de èerste maanden van dit jaar een 
iteratuuronderzoek en enquête onder D66-leden over individualisme en individuali
sering. Dit onderzoek in opdracht· van het Kenniscentrum D66 is een aanzet tot ver
dere discussie binnen de partij over de mogelijke antwoorden van het liberalisme op 
problemen in de individualistische maatschappij. 

DOOR MARTIJN VERHAGEN 

Naast een mensbeeld (zie kader) is individualisme eveneens een politiek en filosofisch ideaal, 
gekenmerkt door de opvatting dat het hier geschetste mensbeeld het enige juiste is. De sámenle
ving moet dan ook zo ingericht worden dat mensen zoveel mogelijk de ruimte krijgen om hun. 
eigen keuzes te maken en 'in vrijheid te handelen. Dit ideaal onderschrijven de respondenten in 
de enquête. Zij vinden (met meer dan 77%) dat de belangrijkste taak van de overheid is 'mensen 
gelijke kansen op zelfontplooiing te bieden'. Bovendien vinden zij in ruime meerderheid dat D66 
individuele ontplooiing genoeg benadrukt. 

Onderscheiden 
Op het individualistisch mensbeeld bestaan verschillende punten van kritiek. 

Mensen zouden het vermogen om zichzelf te ondersc;heiden en eigen keuzes te maken niet onbe; 
perkt kunnen aanwenden. Dat zou leiden tot veel stress en een opgejaagd bestaan. In de mens is, 
zo stellen critici, wel degelijk een behoefte aan zekerheid en het gevoel ergens bij te horen aan
wezig. Die behoefte ontkennen zou mensen niet gelukkiger maken. Er bestaat ook een visie waar
in zelfs het vermogen an sich betwijfeld wordt. Wat I't:lensen beleven als een zelfstandige keuze is 
bijvoorbeeld niet meer dan de uitkomst van een complex aan natuurwetten dat niet gestuurd kan 
"Vorden. 
De veronderstelling dat mensen vrij zijn, kan bestreden worden door te zeggen dat mensen uit
eindelijk afhankelijk zijn van het lot voor het verloop van hun leven. Dit wordt prachtig ver
woord door de filosoof Schopenhauer: "Tot het moment dat het lot ons beetpakt en ons duidelijk 
maakt dat niets van ons is, maat alles het zijne is. Omdat het lot niet alleen onmiskenbaar recht 
heeft op ons bezit en onze inkomsten, maar ook op arm en been, oog en oor, ja zelfs op de neus 
in ons gezicht."1 Deze opvatting kan tot in het extreme worden doorgetrokken, tot het punt waar
op menselijk handelen totaal zinloos is. 
Tot slot kan beweerd worden dat de diepste wens van mensen niet is om uniek en onafhankelijk 
te zijn maar dat zij juist het liefst bij een groep wil horen. Mensen komen eigenlijk in groepsver
banden werkelijk tot hun recht. 

Het individualistische mensbeeld, dat als basis voor het onderzoek heeft gediend, 
bestaat uit drie centrale noties: 

1. Het vermogen tot zelfbepaling. De mens wordt gekenmerkt door een zekere mate van 
autonomie. Mensen zijn dus in ~taat zelf het eigen leven vorm te geven. 

2. De vrijheid om het eigen leven .vorm te gev~n. Niet alleen kunnen mensen zelfstandig 
afwegingen en keuzes maken, hun keuzes doen er ook toe. De mens is bij geboorte name
lijk nog niet gedetermineerd en is dus vrij om een eigen richting in het leven te kiezen. 

3. De wil tot zelfbepaling. Tot slot veronderstelt het individualistische mensbeeld dat men
sen hun eigen leven ook willen vormgeven. Mensen willen de vrijheid om hun eigen vermo
gens in te zetten. 



Uit de enquête blijkt dat D66'ers het met deze 
kritieken niet eens zijn. Zij kunnen zich in 
meerderheid vinden in het individualistische 
mensbeeld . Ze zijn van mening dat ze hun 
eigen toekomst in de hand hebben en willen 
zich onderscheiden van andere mensen. 

Pessimistische redenering 
Individualisering is het bondigst te 

omschrijven als de toenemende realisatie van 
het individualistische ideaal. Naarmate men
sen hun vermogen en vrijheid tot zelfbepa
ling meer kunnen aanwenden is een samenle
vil'!g meer geïndividualiseerd. Hoewel 
beweerd kan worden dat individualisering al 
eeuwen aan de gang is, staat wel vast dat de 
tendens tot indivic;iualisering die in de 
geschiedenis te zien is, nu meer dan ooit 
momentum heeft. Of zoals de Duitse socio
loog Beck her stelt: "What is historically new 
is that something that was earlier expected of 
a few - to lead a life of 
their own- is now being demanded of more 
and more people and, in the limiting case, of 
all. "2 

Er lijkt inderdaad een culturele 'eis' te bestaan 
om het leven zelf vorm te geven. Meer dan 
vroeger moet je een eigen lifestyle kiezen, 
kiezen waar je wil wonen en werken, kiezen 
waar je je geld aan uitgeeft, op welke partij je 
stemt. Je kan tegenwoordig zelfs je eigen 
geslacht kiezen! 
De keuzemogelijkheden voor mensen zijn dus 
op allerlei gebieden hand over hand toegeno-
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men. AI die ruimte maakt dat van mensen 
verwacht wordt dat ze een keuze maken en 
zo wordt je ook meer verantwoordelijk 
gehouden voor wie je bent. 
Daarnaast wijzen ook demografisch'e gege
vens in de richting van verdergaande indivi
dualisering. Zo is de gemiddelde huishouden
grootte lager dan ooit, wordt een derde van 
de huishoudens in Nederland gevoerd door 
alleenstaanden, wordt het huwelijk langer uit
gesteld en gaan mensen vaker scheiden.3 

De belangrijkste kritiek op dit proces is dat 
het een toename van egoïsme in de hand zou 
werken. Door de nadruk zo .sterk op keuze
vrijheid van mensen te leggen zou een situa
tie ontstaan waarin mensen alleen nog maar 
strategisch bezig zijn met hun eigen gewin. 
De tamelijk pessimistische redenering is, dat 
als mensen zelf mogen kiezen wat ze belang
rijk vinden, ze voor zichzelf kiezen. 
Individualisme zou het mensen dus te mak
kelijk maken om amoreel door het leven te 
gaan. 
Een interessante uitkomst van de enquête in 
dit verband was die op de vraag: vindt u dat 
de individualisering zich in de toekomst 
voort moet zetten? Uit de antwoorden op 
deze vraag bleek dat de respondenten in 
meerderheid vinden dat individualisering 
door moet zetten (totaal 59.7%). Tegelijkertijd 
bestaat er een zekere ongerustheid over de 
effecten van individualisering. In totaal 89,3% 
van de respondenten maakt enig tot zeer veel 
voorbehoud. 
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Verantwoordelijkheid 
D66 is in haar gedachtegoed behoorlijk 

individualistisch te noemen. Dat is natuurlijk 
geen verassing, ómdat het liberalisme keuze- . 
vrijheid als haar fundament heeft. Er is een 
aantal bewijzen te vinden voor het individua
listische karakter van de partij, zowel qua 
mensbeeld als qua maatschappelijk ideaal. 
In de Uitgangspunten van Democraten 66 is 
over het mensbeeld te lezen: "D66 stelt de 
mens centraal: vrij, betrokken, gelijkwaardig 
en mondig." En: "D66 heeft vertrouwen in de 
beslissingen die mensen nemen over wat hen 
aan het hart gaat." Dat vertrouwen kan 
uiteraard niet bestaan als de beschreven indi
vidualistische vooronderstellingen niet onder 
schreven worden. 
Wat her maatschappelijk ideaal betreft, staat 
op de website van D66: "De samenleving 
dient zo te zijn ingericht 

___ ___ 1 

Hoewel uit de enquête blijkt dat in de ogen 
van D66'ers 'individualistisch' iets anders is 
dan 'egoïstisch' of 'solistisch' , geven de res
pondenten toch aan ongerust te zijn over de 
individualiserende samenleving. D66 zal er 
meer werk van moeten maken uit te vinden 
wat precies de reden daarvoor is en vooral zal 
er een antwoord gezocht moeten worden op 
die ongerustheid. Een verdere doordenking en 
betere communicatie van de relatie tussen 
liberalisme en sociale cohesie is daarom 
noodzakelijk. 
Het is ook niet ondenkbaar dat juist een pro
gressief liberale partij in een individualiseren
de samenleving een belangrijke rol kan (en 
misschien wel moet) spelen in het normen en 
waarden debat. De reden daarvoor is de eer-
der genoemde overlap tussen individualisme 
en liberalisme. De antwoorden op de ver

dat mensen in staat zijn tot Individualisering 
zelfbepaling en zelfbeschik-

onderstelde keerzijden van 
individualisme kunnen 
mogelijk wel binnen het 
liberalisme gevonden wor
den, Juist wanneer mensen 

king." En tot slot: "D66 wil moet door~ezet 
vrijheid voor ieder menS ::I 

om zich naar eigen inzicht . ullo""'en 
te kunnen ontplooien en om ww'. Hl 

te leven volgens eigen nor
men en waarden." 
In antwoord op de mogelijke keerzijde van 
dat mensbeeld is de partij minder concreet. 
D66 appelleert in haar Verkiezingsprogramma 
2002-2006 wel aan een' verantwoordelijk
heidsbe·sef dat bij burgers zou moeten leven: 
"Beseffen dat keuzes consequenties hebben. 
Niet alleen voor jezelf, maar ook voor ande
ren. Als burger en als land kiezen 'Om meer te 
willen dan het eigen belang op korte termijn 
voorschrijft." Waar dat verantwoordelijkheids
besef uit voort moet kome!"! is niet geheel dui
delijk, hoewel wel wordt gesteld dat "Vrijheid 

. en betrokkenheid zijn de twee kanten van de 
sociaal-liberale medaille". Een stevige inbed
ding van die gedachte blijft achterwege .. 

in vrijheid kunnen kiezen 
welke relaties zij aangaan, 
worden die relaties moge-

lijk juist intiemer en ontdaan van strategische 
belangen en verplichtingen.4 Zo worden zij 
een bron van verantwoordelijkheidsgevoel en 
sociale cohesie . Als dit verder ingevuld wordt 
ontkomt D66 mogelijk aan het risico dat haar 
sociale karakter beperkt blijft tot noodzake
lijke zogenaamde 'sociale randvoorwaarden' 
van o'nderwijs, veiligheid en zorg. D66 geeft 
namelijk wel aan dat voor de samenleving een 
bepaald individueel verantwoordelijkheidsbe
sef nodig is, maar ze laat na aan te geven 
waar dat besef vandaan moet komen. 

De auteur is student humanistiek en heeft van 
januari tot en met maart 2003 stage gelopen 
.bij het Kenniscentrum van D66. 

Discussieer mee over stelling "D66 is te eenzijdig gericht op keuzevrijhe.id" op 
www.d66.nl. Het volledige onderzoeksrappon kunt u bestellen bij het D66 
Servicece.ntrum. 

Noten: 
L 'Schopenhauer: De Kunst om gelukkig te zijn.' In: Dohmen,]. : Over Levenskunst, . De Grote Filosofen over het 

Goede Leve.n, p. 223 
2. Beek & Beck-Gernsheim: Jndividualization, p.8 
3. Bron: CBS 
4. VgL R. Veenhoven: 'Individualisme zo slecht nog niet' in: Psychologie Magazine, januari 2000, pp. 12:15 


