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Burgerschap en 
individualisering 

Door René Gabriëls 

D e grote aandacht voor bur
gerschap en het pleidooi voor 
meer burgerzin kunnen tot op 

zekere hoogte worden beschouwd als een 
reactie op het zogenaamde individualise
ringsproces. Zo wordt burgerzin gezien 
als een remedie voor de vermeende ne
gatieve effecten van individualisering: 
atomisering, eenzaamheid en egoïsme. 
Van een herwaardering van burgerdeug
den (burenhulp, mondigheid, eigen ver
antwoordelijkheid) verwacht men de 
waarborg voor de sociale cohesie in de sa
menleving. De diverse ideeën die over 
burgerschap de ronde doen zijn impliciet 
of expliciet antwoorden op de vraag wat 
individualisering betekent voor de sociale 
integratie van de moderne samenleving. 

Welke zijn de gevolgen Sociale integratie 

van het proces van 
individualisering voor 

De diverse modellen van burgerschap die 
in omloop zijn, veronderstellen verschil
lende ideeën over sociale integratie. Er 
kunnen grosso modo vier modellen van 
burgerschap worden onderscheiden: (1) 
het liberale model, (2) het communitaire 
model, (3) het republikeinse model, en 
(4) het diskurstheoretische model. 
Volgens het liberale model van bur
gerschap is de status van een burger pri
mair gebaseerd op civiele rechten (vrij
heid van meningsuiting, eigendomsrecht 
en het recht om contracten af te sluiten). 
Deze rechten beschermen de individuele 
burger tegen de bemoeienis van de staat. 

onze opvattingen omtrent 
zoiets als burgerschap. 

De auteur verkent diverse 
nwdeUen en concludeert 

niet tot een sociaal 
liberalisme, maar tot een 

liberalisering van 
het socialisme. 

• 

Leidt individualisering tot sociale desintegratie? Of ontstaan er 
juist nieuwe vormen van sociale integratie? In deze voordrachtl 
ga ik na welk model van burgerschap het beste tegemoet komt 
aan het spanningsveld tussen individualisering en sociale inte
gratie. Dit doe ik in drie stappen. Eerst sta ik stil bij het vraag
stuk van sociale integratie (I). Daarbij zal ik ondermeer de vraag 
beantwoorden waarom sociale integratie opnieuw door sociale 
wetenschappers en beleidmakers op de agenda wordt geplaatst. 
Vervolgens zal ik ten behoeve van de analyse van de vraag wat 
het bindweefsel van moderne samenlevingen moet zijn enkele di
mensies van sociale integratie onderscheiden (1I). Aan de hand 
van deze dimensies kan ik kritiek uitoefenen op enkele modellen 
van burgerschap. Tot slot zal ik de stelling verdedigen dat in een 
sterk geïndividualiseerde samenleving democratisch burger
schap alleen gegarandeerd kan worden door een liberaal socialis
me (III). De contouren van een !jociaalliberalisme schets ik met 
behulp van de dimensies van sociale integratie die ik onder
scheid en waarmee ik hopelijk een nieuw licht laat schijnen op 
burgerschap en individualisering. 

Deze voordrltcllt is gehoudell op 3 jUlli 1994 tijdeIIs de door het Neder
land. Gespreks Celltrum georgalliseerde dOllferelltie 'Illdividualiserillg ell 
sociale illtegratie ' te Le/udell. 
René Gabriëls is filosoof ell socioloog ell werkzaam bij de vakgroep Algeme
/Ie Sociale Wetellschappell vall de Rijksulliversiteit Utrecht . 

• 
Liberalen hebben de negatieve vrijheid 

hoog in hun vaandel geschreven: de burger moet zoveel mogelijk 
vrij zijn van de inmenging van derden in het privé-leven. De bur
ger geniet volgens het liberale model de bescherming van de 
staat zolang hij of zij het eigenbelang behartigt binnen de door 
de wet gegeven speelruimte. Voor liberalen is politiek in de 
eerste plaats het behartigen van het eigenbelang. Liberalen on
derstrepen derhalve het belang van de (arbeids-)markt voor de 
sociale integratie in een moderne samenleving. 
Het communitarie model van burgerschap koppelt de status van 
de burger aan diens identificatie met een ethische gemeenschap. 
De identiteit van de burger is niet zozeer terug te voeren op 
diens autonomie, maar op de waarden die hij of zij deelt met an
deren. De activiteiten van de burger zijn niet gericht op het be
hartigen van het eigenbelang, maar op de instandhouding en 
ontwikkeling van de gemeenschap. Politiek is het actief gestalte 
geven aan de waarden die binnen een gemeenschap gelden. 
Hiermee correspondeert een specifieke opvatting over 'burger
zin': het consolideren van de identiteit van de gemeenschap door 
het naleven van door de traditie overgeleverde waarden. Der
halve spelen voor communitaristen vooral de waarden die bur
gers met elkaar delen een belangrijke rol bij de sociale integra-
tie. 
Volgens het republikeinse model van burgerschap is de status 
van een burger gebaseerd op diens participatie in een politieke 
gemeenschap. De sociale integratie komt niet via gedeelde waar-
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den tot stand, maar via de actieve betrokkenheid van de burger 
bij het wel en wee van de res publica. Republikeinen onderstre
pen vooral de positieve vrijheid van de burger: het vrij zijn om 
actief gestalte te geven aan het leven van een politieke ge
meenschap. Voor hen zijn politieke rechten van groot belang, om
dat ze een burger de mogelijkheid geven om te delibereren over 
zaken die in ieders belang zijn. Daarom is politiek in de ogen van 
republikeinen niet allen het behartigen 
van het eigenbelang. 'Burgerzin' heeft in 
het republikeinse model een geheel andere 
connotatie dan in het communitaire mo
del. Republikeinse burgerzin heeft betrek
king op politieke participatie en niet op 
het naleven van door de traditie overge
leverde waarden. Republikeinen zijn der
halve van mening dat de sociale integratie 
primair een zaak is van de politieke parti
cipatie van burgers. 
In het diskurstheoretische model van bur
gerschap neemt het diskurs, dat wil zeg
gen een discussie waar burgers met be
hulp van argumenten en tegenargumen
ten delibereren over belangrijke kwesties, 
een centrale plaats in. Het diskurstheore
tische model probeert een brug te slaan 
tussen het liberale en het republikeinse 
model. Vanuit de optiek van het diskurst
heoretische model hebben republikeinen 
gelijk wanneer zij wijzen op het belang 
van politieke deliberatie. Het gedachten
goed van de republikeinen is echter te ide
alistisch: zij veronachtzamen de sociale voorwaarden van bur
gerschap en de invloed van de markt op de politiek. Volgens dis
kurstheoretici schatten liberalen de betekenis van processen 
waarmee burgers zich een wil en een mening vormen niet op hun 
juiste waarde. Liberale voorstellingen van burgerschap werken 
met hun eenzijdige nadruk op civiele rechten en hun instru
mentele kijk op politiek (behartigen van het eigenbelang) ontpo
litisering en atomisering in de hand. Om dit tekort tegen te gaan 
is volgens het diskurstheoretisch model een goed functionerende 
openbaarheid onontbeerlijk. Diskurstheoretici zijn voorstanders 
van een deliberatieve politiek waarbij de politieke participatie 
van de burger niet alleen gericht is op het behartigen van het ei
genbelang maar tevens op het via de openbaarheid aan de orde 
stellen van zaken die van algemeen belang zijn. Een deliberatieve 
politiek is afhankelijk van de institutionalisering van bepaalde 
procedures voor het aan de orde stellen van problemen en het 
nemen van besluiten. Volgens dit procedureel begrip van burger
schap zijn civiele rechten en politieke rechten van even groot be
lang. De sociale rechten vormen een onontbeerlijke voorwaarde 
voor het daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de civiele en 
politieke rechten. Voor diskurstheoretici vormen zowel de markt 
als het actief participeren van burgers aan het politieke leven de 
basis van de sociale integratie in een moderne samenleving. 
De vraag die ik wil stellen is welk model van burgerschap het 
best tegemoet komt aan het hedendaagse vraagstuk van sociale 
integratie in een sterk geïndividualiseerde samenleving. Voordat 
ik deze vraag adequaat kan beantwoorden zal ik eerst stil moeten 
staan bij de begrippen sociale integratie en individualisering. 

Het begrip sociale integratie is net als alle andere interessante 
begrippen in de sociale wetenschappen (klasse, macht, sociale on
gelijkheid, etc.)omstreden. Daarvoor zijn op zijn minst twee rede
nen te geven. Ten eerste is het begrip sociale integratie een nor
matief geladen begrip. Dit blijkt vooral wanneer men haar anti
poden onder de loep neemt: anomie, desintegratie en disorder. 
Aangezien de normatieve lading onvermijdelijk is, zullen de nor

men met het oog op de normatieve rationa
liteit van een samenleving moeten worden 
geëxpliciteerd. Ten tweede is het begrip so
ciale integratie omstreden, omdat er geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen ni
veaus en dimensies van sociale integratie. 
Meestal wordt één niveau of één dimensie 
van sociale integratie gehypostaseerd, 
waardoor men het andere niveau of een 
andere dimensie veronachtzaamt. Wat be
treft de sociale integratie kan men drie 
niveaus onderscheiden: het lokale, het 
nationale en het transnationale niveau. 
Het onderscheid tussen niveaus is van be
lang voor het traceren van enkele proble
men die momenteel spelen met betrekking 
tot sociale integratie. Zo staat het beleid 
dat op lokaal niveau (gemeenten) voor de 
integratie van allochtonen wordt uitgestip
peld vaak op gespannen voet met de plan
nen die op nationaal niveau (reg~ring en 
parlement) zijn ontwikkeld. En de 'Euro
pese Integratie' maakt duidelijk dat de fix
atie op het nationale niveau steeds moeilij

ker wordt. Op de diverse dimensies van sociale integratie kom ik 
in de volgende paragraaftefl.l.g. 
Niettegenstaande de problemen die vastzitten aan het begrip so
ciale integratie, stel ik voor de volgende tentatieve definitie te 
hanteren: wanneer van diverse sociale eenheden een eenheid 
wordt en is gesmeed, en individuen op een volwaardige wijze deel 
kunnen uitmaken van deze eenheden. Deze definitie kan worden 
gespecificeerd door het benoemen van de sociale eenheden: col
lectieven, instituties, sferen en (sub)systemen. Uit deze omschrij
ving van het begrip sociale integratie wordt al duidelijk dat hier
mee niet alleen een toestand wordt aangeduid, maar ook een pro
ces. Sociale integratie is een toestand, omdat uit een verscheiden
heid aan sociale eenheden een eenheid is gesmeed. Bovendien is 
sociale integratie een proces, omdat de afgrenzing en integratie 
van de sociale eenheden steeds opnieuw moet worden ge(re-)pro
duceerd. 
Dàt sociale integratie een probleem is blijkt uit de recente discus
sie over de these 'Nederland is vol'. De impliciete aanname is dat 
een teveel aan immigranten tot een vergaande desintegratie van 
de Nederlandse samenleving leidt. Frits Bolkenstein is zelfs van 
mening dat we het probleem niet meer aankunnen. Een ander 
voorbeeld van het feit dàt sociale integratie een probleem is, 
vormt het in opdracht van Divosa (de landelijke vereniging van 
directeuren van sociale diensten) verrichte onderzoek 'Grenzen 
van de Armoede'. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat armoede 
een bedreiging vormt voor de sociale integratie. 
Maar door te stellen dat sociale integratie als een probleem wordt 
beschouwd, is nog geen antwoord gegeven op de vraag waarom 
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dit zo is. Waarom wordt in de laatste jaren het vraagstuk van s~
ciale integratie opnieuw op de agenda van sociale wetenschap
pers en beleidmakers gezet? Hiervoor zijn diverse processen ver
antwoordelijk. Ik noem er vijf. 
Moderne samenlevingen kenmerken zich door een vergaand pro
ces van differentiatie. Hieronder wordt het voortdurend opsplit
sen van de samenleving in relatief autonome sociale eenheden 
verstaan. Het vraagstuk van sociale integratie betreft dan de 
vraag hoe gegeven de opgesplitste delen nog een eenheid kan ont
staan. Een andere vraag, waarop ik nog expliciet terugkom, is 
hoe men ervoor zorgen kan dat de diverse sociale eenheden com
patibel zijn. 
Een proces dat vooral de laatste twee decennia een ware vlucht 
heeft genomen is globalisering: de explosieve groei van transnati
onale verbanden. Dit proces heeft zich ten aanzien van zeer uit
eenlopende domeinen voorgedaan. Op economisch vlak betekent 
globalisering een toename van het aantal interdependenties. De 
ontwikkeling van het internationale recht is ook een indicatie van 
het proces van globalisering. De popmuziek en de veranderde eet
cultuur zijn bekende aspecten van een culturele globalisering. 
Door de groei van de transnationale verbanden moeten de in eer
ste instantie op een nationale leest geschoeide ideeën over sociale 
integratie opnieuw bekeken worden. 
Een derde proces dat de sociale integratie beroert is de ook al toe
genomen migratie. De meeste westerse landen ondervinden op 
dit moment problemen, omdat ze niet altijd goed raad weten met 
de migratiedruk. De vraag is vooral of en hoe de economische en 
politieke vluchtelingen als aspirant-burgers op een aanvaardbare 
wijze geïntegreerd kunnen worden. 
De herstructering van de verzorgingsstaat roept de vraag op hoe 
de burgers gegeven een veranderde verhouding tussen staat en 
markt geïntegreerd kunnen en moeten worden. Wanneer de her
structuering van de verzorgingsstaat tot een tweedeling zou lei
den, dan betekent dit 
dat een groot deel van 
de burgers niet of onvol
ledig geïntegreerd zijn. 
Hierbij is natuurlijk ook 
volwaardig burgerschap 
in het geding. Een vijfde 
proces dat ervoor zorgt 
dat sociale integratie 
weer een 'hot item' 
vormt, is individualise
ring. Over wat de bete
kenis is van individua
lisering voor de sociale 
integratie lopen de me
ningen nogal uiteen. 
Terwijl de liberalen dit 
proces toejuichen omdat 
het de individuele vrij
heid zou vergroten, zien 
communitaristen daarin 
een bedreiging voor de 
sociale cohesie. 
In het vervolg van mijn 
betoog sta ik vooral stil 
bij het laatstgenoemde 

proces, omdat daar zowel in de politiek als in de weten
schappelijke discussies over burgerschap het meest naar gerefe
reerd wordt. De vraag is nu wat men onder het begrip individua
lisering dient te verstaan. Een tentatieve definitie zou kunnen 
luiden: het proces waarbij individuen worden vrijgemaakt uit tra
ditionele verbanden (buurtgemeenschap, gezin, kerk) en de opties 
c.q. handelingsalternatieven om hun eigen leven vorm te geven 
zijn toegenomen. Omdat een individu tegenwoordig minder ge
bonden is aan traditionele banden, is het bij wijze van spreken 
veroordeeld zijn biografie zelf gestalte te geven. Wat vroeger van
zelfsprekend was, bij voorbeeld het krijgen van kinderen, is te
genwoordig een kwestie van keuze geworden. Mijns inziens moet 
men twee aspecten van individualisering goed van elkaar onder
scheiden. Het eerste aspect betreft de relatie tussen vrijheid en 
gelijkheid. En het tweede aspect betreft de autonomie van het in
dividu. Ik zal beide aspecten nu in het kort toelichten. 
Naarmate een individu zich steeds meer vrijmaakt van traditio
nele verbanden, neemt de afhankelijkheid van externe invloeden 
waar het individu vaak geen macht over heeft toe. Bij ziekte of 
armoede kan het individu dikwijls niet meer terugvallen op het 
gezin of de kerk, maar is het aangewezen op sociale diensten. De 
vrijheid die het individualiseringsproces met zich meebrengt is 
dus vanwege nieuwe afhankelijkheden beperkt. Bovendien zijn 
de nieuwe vrijheden vaak ongelijk verdeeld, omdat niet elke bur
ger in gelijke mate beschikt over de sociale, economische en cultu
rele bronnen die noodzakelijk zijn voor het in eigen regie gestalte 
geven aan zijn of haar biografie. Dit betekent dat de relatie tus
sen vrijheid en gelijkheid opnieuw moet worden geanalyseerd. 
Hoe verhouden beiden zich in een geïndividualiseerde samenle
ving tot mekaar? 
Meestal wordt in de literatuur over individualisering geen onder
scheid gemaakt tussen het toegenomen aantal handelingsalter
natieven van een individu enerzijds en diens autonomie ander-

I ndividiltaliteit . .. 
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zij ds. Onder de autonomie van een individu versta ik het venno
gen om een reflexieve c.q. zelfbewuste wijze met de toegenomen 
handelingsalternatieven om te gaan. Het hebben van meer opties 
betekent nog niet dat men er reflexief gebruik van maakt. 

Dimensies 

Voorheen stelde ik reeds dat sociale wetenschappers en beleidma
kers meestal één dimensie van sociale integratie hypostaseren en 
andere . belangrijke dimensies veronachtzamen. Mijns inziens 
moet men drie onlosmakelijk met elkaar verbonden dimensies 
van sociale integratie van elkaar onderscheiden: (1) de functione
le dimensie, (2) de morele dimensie en (3) de expressieve dimen
sie. 
De functionele dimensie van sociale integratie heeft betrekking 
op het zodanig coördineren van het handelen dat de door een in
dividu of collectief beoogde doelen bereikt worden. Het coördine
ren van menselijke handelingen komt de sociale integratie ten 
goede wanneer het daarmee beoogde doel wordt bereikt. In de 
functionele dimensie is niet alleen het bereiken van het gestelde 
doel een criterium voor succes, maar ook efficiëntie: het op een 
economische wijze afstemmen van doelen en middelen. Indien 
een doel niet wordt bereikt, of dit op een inefficiënte wijze ge
beurt, dan is er sprake van desorganisatie. 
De morele dimensie van sociale integratie heeft betrekking op de 
nonnen die een vreedzaam verkeer tussen mensen mogelijk ma
ken. In moderne samenlevingen gaat men er over het algemeen 
van uit dat bij tegengestelde belangen en daaruit resulterende 
problemen mensen elkaar respecteren en dienovereenkomstig be
handelen. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat 
in principe iedereen gelijk is voor de wet, mensen kunnen reke
nen op een geïnstitutionaliseerde vonn van solidariteit dat de 
persoonlijke integriteit gewaarborgd is. Dit impliceert dat men
sen de nonnen moeten erkennen die hun onderlinge verkeer rege
len. Het gaat hier vaak om juridisch gecodificeerde nonnen. Er is 
sprake van desintegratie en anomie wanneer mensen onverschil
lig zijn ten opzichte van elkaar, de criminaliteitscijfers hoog zijn 
en distributieve rechtrechtvaardigheid ontbreekt. 
De expressieve dimensie van sociale integratie heeft betrekking 
op de mogelijkheid die mensen hebben hun behoeften te verwe
zenlijken en hun individuele en collecitieve identiteit te ontwik
kelen. Hiervoor is de erkenning van de eigen behoeften en waar
den door anderen ontontbeerlijk. Daarom zijn levensstijlen - ma
nieren waarop mensen uitdrukking geven aan hun behoeften en 
waarden - van betekenis bij de sociale integratie in een multi-cul
turele en geïndividualiseerde samenleving. Wanneer een individu 
of collectief niet de nodige erkenning krijgen, dan kan dit tot een 
identiteitscrisis of vervreemding leiden. Onvoldoende zelfrespect 
binnen een cultuur, dan kan dit tot een identiteitscrisis leiden. 
Op grond van deze drie dimensies van sociale integratie - die wel
iswaar van elkaar te onderscheiden zijn, maar niet van mekaar 
te scheiden zijn - kan ik nu kritiek geven op de modellen van bur
gerschap die ik heb onderscheiden. 
Het liberale model van burgerschap veronachtzaamt het belang 
van de morele en expressieve dimensie van burgerschap. Binnen 
dit model wordt eenzijdig de nadruk gelegd op het belang van de 
(arbeids-)markt voor de sociale integratie. Zo wordt burgerschap 
in het WRR-rapport 'Een werkend perspectief in de lijn van dit 
model gereduceerd tot de functionele dimensie. In dit rapport 

wordt enkel de sociaal-integratieve betekenis van arbeidspartici
patie benadrukt. 
Het communitaire model van burgerschap heeft weinig oog voor 
de functionele dimensie van sociale integratie; er wordt veel te 
veel verwacht van de sociaal-integratieve functie van gedeelde 
waarden. Bovendien wordt binnen dit model geen onderscheid ge
maakt tussen nonnen en waarden, waardoor men niet tegemoet 
komt aan een probleem dat voor burgers.chap in een plurale sa
menleving van zeer groot belang is. Dit probleem behelst de 
vraag: welke gemeenschappelijke nonnen maken het samenleven 
van mensen mogelijk die er verschillende waarden op na houden. 
Het republikeinse model van burgerschap veronachtzaamt net 
als het communitaire model de functionele dimensie. Er wordt te 
veel verwacht van de politiek, waardoor men zich te weinig re
kenschap geeft van de eigen dynamica van de economie. In verge
lijking met het communitaire model heeft het republikeinse mo
del één voordeel: er kan beter tegemoet worden gekomen aan de 
pluraliteit van levensstijlen. De politiek is namelijk een arena 
waar mensen met vaak zeer uiteenlopende waarden op basis ge
deelde nonnen met elkaar delibereren. 
Het diskurstheoretische model ondervangt het beste de tekorten 
van de andere modellen. Maar binnen dit model wordt te weinig 
aandacht besteed aan de noodzakelijke voorwaarden voor vol
waardig burgerschap. Te denken valt ondenneer aan de 'cultural 
literacy' die nodig is om in een moderne democratie als burger te 
kunnen deelnemen aan publieke debatten. 
Ik wil op deze plaats ook nog wijzen op een bezwaar dat kleeft 
aan alle modellen, maar niet direct iets te maken heeft met de 
drie dimensies. De vier modellen zijn over het algemeen geënt op 
de nationale staat, waardoor het transnationale niveau van socia
le integratie wordt verwaarloosd. (Op dit niveau kan men ook de 
drie dimensies onderscheiden!). Tegen de achtergrond van proces
sen als globalisering en migratie wordt namelijk het spannings
veld tussen burgerrechten en mensenrechten steeds interes
santer. Dit spanningsveld is bijvoorbeeld in het geding bij de soci
ale integratie van immigranten; burgerrechten zijn immers ex
clusief, terwijl mensenrechten inclusief zijn. Kants idee van we
reldburgerschap wordt steeds actueler. Maar zolang er nog geen 
monopolie van het geweld op wereldschaal bestaat, hoeven we 
ons geen illusies te maken dat het spanningsveld tussen mensen
rechten en burgerrechten snel wordt opgeheven. 
Hoewel er geen één op één relatie is tussen de diverse dimensies 
van sociale integratie enerzijds en sociale sferen anderzijds, cor
responderen sommige sferen meer met een bepaalde sfeer dan 
andere. Zo correspondeert de economie voor een groot deel met de 
functionele dimensie en het recht met de morele dimensie. En de 
kunst correspondeert natuurlijk vooral met de expressieve di
mensie. Hiennee kom ik bij een probleem waar veel te weinig 
aandacht aan wordt besteed, namelijk de compatibiliteit van soci
ale sferen. Teneinde de sociale integratie in complexe samenle
vingen te waarborgen, moeten de diverse sociale sferen compati
bel zijn. De spanningen die tussen verschillende ministeries be
staan is een mooi voorbeeld van een bepaalde mate van incompa
tibiliteit tussen sociale sferen. De vraag naar de compatibiliteit 
van sociale sferen is vooral het product van het genoemde proces 
van differentiatie. 
Mijns inziens moet men twee aspecten van compatibiliteit onder
scheiden: (1) een wetenschappelijke aspect en (2) een beleidsas
pect. Het wetenschappelijk aspect van compatibiliteit betreft de 
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vraag welke theorieën ons in staat stellen de (in-)compatibilitei t 
van sociale sferen in kaart te brengen. Het beleidsaspect van 
compatibiliteit heeft betrekking op de vraag hoe de diverse sferen 

van sociale integratie door middel van beleid het beste op elkaar 
kunnen worden afgestemd. Bij een andere gelegenheid zou ik 
graag de stelling willen verdedigen dat de overheid niet moet be
zuinigen op de sociale zekerheid (een belangrijke voorwaarde 
voor volwaardig burgerschap), maar moet onderzoeken hoe ze 
juist kosten kan besparen door het opheffen van de incompatibili
teit tussen sociale sferen. 

Liberaal socialisme 

Burgerschap heeft betrekking op de participatie van de burger in 
een samenleving. De burgerrechten leggen de speelruimte vast 
waarbinnen iemand als volwaardig burger kan deelnemen aan 
het maatschappelijke leven. Of een burger van de door deze rech
ten gegeven mogelijkheden gebruik maakt, is afhankelijk van de 
mate waarin hij of zij met betrekking tot dimensies die ik onder
scheiden heb sociaal geïntegreerd is. De stelling die ik zou willen 
verdedigen is dat demokratisch burgerschap in een sterk gein
dividualiseerde samenleving alleen gegarandeerd kan worden 
door een liberaal socialisme. 
De idee van een liberaal socialisme is niet nieuw. We vinden niet 
alleen bij Schäflle en Bernstein, maar ook bij Banning, De Kadt 
en, meer recentelijk Dick Pels interessante gedachten over een li
beraal socialisme. Ik ben van mening dat de idee van een liberaal 
socialisme met het oog op de toekomst nieuw leven moet worden 
ingeblazen. Nu de politieke coördinaten 'links' en 'rechts' geen 
hout meer snijden, kunnen idealen als 'gelijke vrijheid' en 'vrije 
welvaart' handen en voeten worden gegeven. De gelijke mate van 
vrijheid voor alle burgers moet tegen de achtergrond van de dra
matische milieuproblematiek ecologisch verantwoord zijn. Hier 

. . . en saamlwrigheid 

kan ik alleen de contouren van een liberaal socialisme schetsen 
die de sociale integratie van alle burgers verzekert. 
Er kunnen twee aspecten van het liberaal socialisme worden on
derscheiden. Het eerste aspect heeft betrekking op het bijvoeglij
ke naamwoord liberaal. In de toekomst moet niet alleen de nega
tieve, maar ook de positieve vrijheid van alle burgers worden ge
garandeerd. Het tweede aspect heeft betrekking op het zelfstan
dig naamwoord socialisme. Met het oog op de milieuproblematiek 
betekent socialisme anno 1995 een rechtvaardige verdeling van 
schaarse goederen die ecologisch verantwoord is. 
Aan de hand van de drie door mij onderscheiden dimensies kan 
ik nu duidelijk maken wat het liberaal socialisme betekent voor 
de sociale integratie in een geïndividualiseerde samenleving. Wat 
betreft de functionele dimensie heeft het liberaal socialisme be
trekking op de sociale zekerheid. De sociale zekerheid moet na
melijk volwaardig burgerschap voor alle mensen garanderen. Het 
liberaal socialisme heeft wat betreft de morele dimensie betrek
king op gemeenschappelijke normen die het samenleven van 
mensen die er verschillende waarden op na houden mogelijk 
maakt. In een geïndividualiseerde samenleving waar mensen er 
zeer uiteenlopende levensstijlen op na houden, betekent dit dat 
op een democratische wijze een 'overlapping consensus' moet wor
den gecreëerd. En wat betreft de expressieve dimensie heeft het 
liberaal socialisme betrekking op de noodzaak dat mensen respec
teren dat anderen er een andere identiteit op na houden. Ook dit 
is een noodzakelijke voorwaarde voor volwaardig burgerschap, 
omdat een proces als individualisering impliceert dat mensen er 
niet alleen zeer uiteenlopende identiteiten op na houden, maar 
deze ook voortdurend veranderen . • 
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