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Voorwoord 

Het schrijven van een boek, zeker een proefschrift is een zelfstandige, 
emancipatoire, deels eenzame en soms egoïstische bezigheid: het is een 
individualistisch project. Daarmee zijn verschillende associaties van indi
vidualisme gegeven die verder in dit boek een grote rol zullen spelen. 

Hoezeer sommige individualisten denken dat ze alles wat ze bereikt 
hebben aan: zichzelf te danken hebben, zonder hulp van anderen komt 
in het algemeen maar weinig moois tot stand. Ik wil hier enkele mensen 
bedanken voor hun bijdrage aan het wordingsproces van dit boek. In de 
eerste plaats mijn promotor, Kees Schuyt, die al vanaf het allereerste 
begin veel vertrouwen in het project had. Hij gaf niet alleen nuttige 
commentaren en aanwijzingen, maar stimuleerde mij ook om mijn ge
dachtenlijnen helder te krijgen. De combinatie van zijn wetenschappe
lijke eruditie en maatschappelijke betrokkenheid komen we helaas maar 
weinig tegen en zijn voor mij een voorbeeld. 

Dit onderzoek had niet verricht kunnen worden zonder het Onder
zoeks Zwaartepunt Vrouwenstudies, thans Belle van Zuylen Instituut. 
Het Zwaartepunt bood mij in 1988 een unieke kans in volledige vrijheid 
een promotie-onderzoek te verrichten over een zelfgekozen onderwerp. 
Die vrijheid en zelfstandigheid zou gekoesterd moeten worden aan de 
universiteit, maar is - zeker voor de generatie van jongere onderzoekers 
- zelden aanwezig. De collega's van de vakgroep Vrouwenstudies van de 
Faculteit Politieke, Sociale en Culturele Wetenschappen van de Univer
siteit van Amsterdam, dank ik voor hun samenwerking, in het bijzonder 
Mieke Äerts die in de eerste periode de begeleiding op zich nam. 

Halverwege dit onderzoek veranderde ik, eerst deels, later geheel van 
baan: met de collega's van de Vakgroep Politicologie en Bestuurskunde 
van de Vrije Universiteit van Amsterdam is het meestal prettig samen
werken~ Ik dank in het bijzonder Roos Siwalette die de zo noodzakelijke 
technische ondersteuning bij de laatste bewerking van het manuscript 
heeft gegeven. Ik dank ook de leden van de sectie Beleid, Cultuur en 
Seksevraagstu:kken van de Vrije Universiteit waar gemeenschappelijke 
inzet en eigen interesses elkaar weten te stimuleren. 

Al tijdens mijn studie politicologie aan de Universiteit van Amsterdam 
is mijn interesse gewekt voor politieke filosofie, verzorgingsstaat en sek-
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sevraagstukken. Met name de samenwerking met Selma Leydesdorff, die 
mij ondersteunde bij het schrijven van een boek over acties van bijstands
vrouwen, is voor mij inspirerend geweest. Aan Siep Stuurman, die mijn 
doctoraalscriptie begeleidde, heb ik veel te danken, met name vanwege 
zijn scherp analytisch vermogen en zijn grote historische en politieke 
kennis. Beiden wil ik hier bedanken voor hun intellectuele stimulans bij 
het schrijven van.d,it proefschrift en voor hun gastvrijheid. 

Vele anderen waren betrokken bij dit proefschrift. De kritische opmer
kingen die zij bereid waren te maken bij concepthoofdstukken zijn voor 
mij zeer nuttig geweest. Ook degenen die mij wezen op onduidelijkhe
den en redactionele onvolkomenheden vormden een grote steun. Ik dank 
Margo Brouns, Wouter Bussemaker, Myrtille Hellendoorn, Kees van 
Kersbergen, Joost Lagendijk, Odile Verhaar en Eelco Wierda. Dat geldt 
ook voor Garth Sijlbing, mede dankzij en ondanks wie dit proefschrift is 
voltooid. Ik dank ook mijn ouder8, Henk Bussemaker en Elly Bussema
ker-Verduyn den Boer, voor hun redactionele ondersteuning. Maar meer 
nog dank ik ze voor de ruimte die ze mij altijd hebben gegeven om uit 
te weken wat ik wilde, voor hun respect voor de keuzes die ik maakte 
en voor het vertrouwen dat ze me schonken. Tenslotte dank ik alle vrien
den en vriendinnen, waarvan sommigen al genoemd zijn maar velen ook 
niet, voor het plezier en voor de hoogst neodzakelijke afleiding en relati
vering die ze mij gaven: er is immer!> nog meer in het leven dan het 
schrijven van een dissertatie. 
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1 Inleiding 
Individualisering als maatschappelijk en 
wetenschappelijk probleem 

'Au milieu de eette confosion universelle des idées· et de eet ébranlement 
général des opinions, parmi ce mélange ineohérent du juste et de l'injuste, 
du vra; et du faux, du droit et du fait, la vertu puhlique est devenue 
ineertaine, et la moralité privée ehaneelante '. (Alexis de Tocqueville, De la 
démoeratie en Amérique 1961 (1840), Deel Il, boek Il, hfd. 11) 

1.1 DESCRIPTIEVE EN NORMATIEVE CONCEPTEN: 
INDIVIDUALISERING EN INDIVIDUALISME 

'Individualisering' figureert in journalistieke en wetenschappelijke publi
katies vaak als aanduiding van recente maatschappelijke veranderingen. 
Het is een bijna vanzelfsprekend begrip geworden dat geen nadere uitleg 
meer behoeft. Het lijkt de auteur te ontslaan van de plicht een heldere 
definitie te geven en exact te omschrijven wat Lij of hij precies bedoelt. 
Toch worden er nogal ongelijksoortige zaken mee aangeduid. Zo kan 
individuàlisering verwijzen naar toenemende zelfstandigheid van bur
gers, maar ook naar egoïsme; naar gelijke rechten, maar ook naar gebrek 
aan solidariteit; naar zelfontplooiing maar ook naar eenzaamheid. Indivi
dualisering kan betrekking hebben op de demografie (bijvoorbeeld sa
menstelling en grootte van het aantal huishoudens), op sociale structuren 
(familie- en vriendschapsbanden), op politieke participatie (actief lid
maatschap van politieke partijen, vakbond etcetera), op arbeidsparticipa
tie (samenstelling van de beroepsbevolking) en op juridische regelgeving 
(politieke en sociale rechten). 

De vele betekenissen van individualisering en niveaus waarop het be
trekking kan hebben wijzen er op dat er sprake is van een complexe 
materie. Individualisering, in algemene zin gebruikt, verwijst naar een 
geheel van feitelijk nogal uiteenlopende sociale en politieke verschijnse
len die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan. Het verwijst 
bovendien naar verschillende manieren waarop die verschijnselen beoor
deeld kunnen worden: het is een containerbegrip, een amalgaam van 
positieve en neg<ltieve opvattingen. Individualisering heeft op zichzelf 
geen verklarende kracht, maar behoeft juist verklaring: waarom is er in 
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