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Vele anderen waren betrokken bij dit proefschrift. De kritische opmer
kingen die zij bereid waren te maken bij concepthoofdstukken zijn voor 
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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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de (Nederlandse) maatschappij sprake van individualisering en hoe heeft 
die kunnen ontstaan? 

Wanneer individualisering in descriptieve zin wordt gebruikt, geeft 
men er meestal een sociaal proces mee aan. Wanneer we betogen dat de 
Nederlandse samenleving individualiseert, interpreteren we bepaalde fei
ten, bijvoorbeeld door individualisering af te leiden uit de samenstelling 
en grootte van huishoudens, uit de mate van sociale cohesie in buurten 
of uit veranderingeli'in opvattingen over arbeid. De feiten die beschik
baar zijn spreken echter niet voor zich; met het interpreteren van feiten 
wordt een onderscheid gerruiákt tussen wat relevante en niet-relevante 
informatie is en spelen (normatieve) oordelen een rol. Waar de een de 
groei in het aantal echtscheidingen (feit) interpreteert als uitdrukking 
van een· toenemende behoefte aan zelfstandigheid van individuen, inter
preteert een ander deze gegevens als uitdrukking van een erosie van 
morele beginselen bij burgers (oordeel). Interpretatie en het uitspreken 
van normatieve oordelen liggen dicht bij elkaar. Vaker nog zijn ze ineen
gestrengeld. Hoewel descriptieve en normatieve aspecten analytisch van 
elkaar zijn te onderscheiden, zijn ze niet van elkaar te scheiden. Analy
tisch zouden we individualisering kunnen reserveren als descriptieve 
term en individualisme als normatieve term. Een al te strikt onderscheid 
tussen beide zal ik echter niet maken. Dat zou de normatieve elementen 
ontkennen die vaak zitten opgesloten wanneer over 'individualisering' 
wordt gesproken en andersom, de beschrijvende elementen verlooche
nen die vaak terug te vinden zijn wanneer over 'individualisme' wordt 
gesproken. In de praktijk blijkt dan ook dat de termen gemakkelijk door 
elkaar worden gebruikt en elkaar afwisselen. In dit onderzoek vormt de 
relatie tussen feiten en oordelen onderdeel van de probleemstelling. An
ders gezegd: ik ga er van uit dat feiten · niet op zichzelf bestaan, maar 
altijd geïnterpreteerd en beoordeeld worden. De nadruk ligt in dit boek 
met name op de analyse van normatieve oordelen en morele beoordelin
gen van maatschappelijke ontwikkelingen. De term individualisering zal 
vooral worden gebruikt wanneer in eerste instantie naar een proces 
wordt verwezen en de term individualisme wanneer de ideologische kant 
wordt benadrukt, maar dat gebeurt in de wetenschap dat beide termen 
zowel beschrijvende als normatieve aspecten in zich hebben die nooit 
geheel van elkaar te scheiden zijn. In de volgende paragrafen ligt het 
accent eerst vooral op de descriptieve aspecten, om vervolgens de nor
matieve ilspecten explicieter te benoemen. 

1.2 MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN VAN INDIVIDUALISERING: 
DE NEDERLANDSE CONTEXT 

Wanneer we individualisering voorlopig zo neutraal mogelijk omschrij
ven als het besef van ht!,t dg~-ik en de behoefte dit besef om te zetten 

.. 
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in zelfstandig handelen en leven,~oe~en we constateren dat dit geen 
nieuwe ontwikkeling is. Individualisering is in die zin een veel langer 
lopend proces, waarop onder andere de Renaissance, de Reformatie, de 
Verlichting, de industrialisatie en de toenemende welvaart een stempel 
hebben gedrukt. Vanaf de jaren zestig is dat proces echter versneld. Dat 
heeft onder andere te maken met de toenemende opleidingsmogelijkhe
den voor jongens en meisjes, de gestaag toenemende arbeidsmarktparti
cipatie van vrouwen en met de uitbreiding van sociale voorzieningen 
waardoor burgers minder snel afhankelijk worden van directe familiele
den of vrienden. Het heeft bovendien te maken met ontevredenheid over 
oude structuren (niet voor niets wordt individualisering vaak omschreven 
als 'bevrijding uit knellende verbanden') en met de opkomst van nieuwe 
sociale bewegingen, waaronder de vrouwenbeweging, die principes van 
maatschappelijke ordening op kritische wijze ter discussie stelden. 

De veranderingen in de verhouding tussen de seksen vormen een be
langrijk onderdeel van individualisering en nemen in dit boek dan ook 
een centrale plaats in. In dit verband wordt vaak gewezen op de toene- , 
mende behoefte van vrouwen aan juridische en economische zelfstandig
heid en aan zelfontplooiing die zich met name zou uiten in het groeiend 
aandeel van vrouwen in de beroepsbevolking. Dat aandeel is inderdaad 
aanmerkelijk toegenomen, zoals onderstaande tabel laat zien: 

Overzicht van de ontwikkeling van de beroepsbevolking onderverdeeld 
naar sekse 1947-1990: 

1947 1960 1971 1975 .1981 1985 1990 

x 1000 
Mannen 2923 
Vrouwen 944 

In % van de 
bevolking 15-64 jaar 
Mannen 85 
Vrouwen 27 

3240 
928 

89 
25 

Bron: Centraal BurellU vour Ik StJltistiek 

3509 
1226 

85 
30 

3608 
1383 

82 
32 

~716 

1699 

78 
39 

3859 
2066 

77 
42 

4249 
2743 

IH 
S4 

Dergelijke gegevens roepen echter vragen op. Is deelname aan betaalde 
arbeid het belangrijkste gevolg van de behoefte aan zelfstandigheid en 
emancipatie; is economische zelfstandigheid een voorwaarde voor per
soonlijke ontplooiing of kan deelname aan de arbeidsmarkt die ontplooi
ing ook afremmen; moet de groeiende deelname van vrouwen aan be
taalde arbetd geheel worden toegeschreven aan de behoefte aan zelfstan
digheid en zelfontplooiing of spelen ook andere aspecten een rol? Om 
veranderingen in sekseverhoudingen en-gezinsomstandigheden aan te 
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geven, wordt ook de grootte en de samenstelling van huishoudens vaak 
als indicatie gebruikt. Het zogenaamde kerngezin (ouders en kinderen) 
maakt steeds meer plaats voor andere leefvormen. Individualisering zou 
blijken uit een sterke groei van het aantal huishoudens en uit een afname 
van de gemiddelde grootte van deze huishoudens. 

Overzicht van de ontwikkeling van het aantal en de grootte van huishou-
dens 1947-1990: " 

1947., 1960 1971 1975 1980 1985 1990 

Aantal huishoudens 
x 1000 

EenpersoolJ.s 
2292 2813 3390 

883 1085 1556 1794 
Meerpersoons 3678 3912 4057 4318 

Gemiddeld aantal 
personen per 
huishouden 4,01· 3,84 3,20 2,95 2,78 2,54 2,41 

Bron: Centrrml Bureau voor de Statistiek 

. 
Deze tabel lijkt op het eerste gezicht duiaelijk: er is onmiskenbaar sprake 
van een toename van het aantal huishoudens en van een verkleining van 
de grootte. Bij nader inzien is het echter de vraag hoe we deze verande
ringen in structuur van huishoudens moeten beoordelen. In hoeverre is 
zij het resultaat van een individuele behoefte aan zelfstandigheid en in 
hoeverre het gevolg van ongewenste verlating, bijvoorbeeld door he~ 
overlijden van ::en partner?1 Welke conclusies kunnen we trekken uit de 
toename van het aantal alleenstaanden - voorzover niet een gevolg van 
onvrijwillige verlating - voor de waarde van relaties? Een toename hoeft 
niet noodzakelijkerwijs te impliceren dat individuen minder betekenis 
aan relaties toekennen. Een omgekeerde connectie is ook denkbaar': het 
toenemend aantal alleenstaanden kan worden gezien als uitdrukking van 
het feit dat mensen steeds hogere eisen aan relaties stellen en er in die 
zin juist méér ·betekenis aan toekennen. 

De conclusies die getrokken worden met betrekking tot individualise
ring van leefvormen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de 
begripsdefinities die men hanteert. Een gezin kan men bijvoorbeeld in 
strikte zin definiëren als een' getrouwde man en vrouw met kinderen, 
maar ook in ruime zin als twee (of zelfs meer) volwassenen, al·dan niet 
met kinderen. 'Het gezin' is als zodanig al een ideologische constructie: 
'het' gezin bestaat n~t, behalve als een ideologische eenheid over de 
wijze waarop verschillende individuen zich tot elkaar· dienen te verhou
den 2 Wanneer men, wals in sociologische literatuur nog wel eens ge-

14 

beurt, 'gezin' opvat als vorm van individualisme die wedijvert met ge
meenschapsbanden, wordt daarbij al verondersteld dat het gezin een on
deelbare eenheid is. 

Om het proces van individualisering te duiden wordt niet alleen naar 
cijfers verwezen, maar ook naar veranderingen in opvattingen die zich 
op het gebied van leefstijlen en zedelijkheid in de laatste decennia heb
ben voorgedaan. Zo spreekt het Sociaal Cultureel Planbureau in dit ver
'band van een liberalisering aangaande het 'zedelijkheidscomplex'. Vanaf 
de jaren zestig zijn opvattingen over kwesties als huwelijk en gezin, vrou
wenemancipatie en tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit liberaler 
geworden. Er is sprake van een lineaire ontwikkeling die wijst naar 
steeds vrijzinniger opvattingen op deze terreinen. Opvattingen over 
kwesties als werkloosheid, inkomenspolitiek, bezuinigingen op over
heidsuitgaven en taken van de verzorgingsstaat blijken aanmerkelijk 
meer te fluctueren. Zo constateert het Planbureau dat de opvattingen op 
deze terreinen in de jaren zeventig aanmerkelijk behoudender werden: 
men spreekt van restauratie. In de jaren tachtig ~laat dit om in een opti
misme over economische ontwikkeling en in eeIr,vergroting van de be
reidheid essentiële waarden van de verzorgingsstaat te verdedigen. l Het 
Planbureau constateert dat er blijkbaar sprake is van twee, los van elkaar 
staande complexen van opvattingen. De liberaliseringstendens rond 
kwesties als huwelijk en emancipatie staat, zo schrijft het Planbureau in 
1986, 'waarschijnlijk . los van het economische en zij staat eveneens 10'> 
van de restauratie'.4 

Deze tweedeling in complexen van opvattingen roept de nodige vragen 
op. Waarom zouden in het geval van het sociaal-economische complex 
materiële omstandigheden bepalend zijn voor veranderingen in opvattin
gen en waarom is dat hij het zedelijkheidscomplex niet het geval? Zou 
een proces van liberalisering van opvattingen rond zedelijkheid niet op 
dezelfde wijze als andere processen door economische en maatschappe
lijke verhoudingen worden bepaald? Js het wel adequaat om het terrein 
van huwelijk, gezin, opvoeding en lTouwenemancipatie geheel buiten het 
domein van de politieken de verzorgingsstaat te plaatsen? De tweedeling 
lijkt er vooral op te duiden dat opvattingen liberaler zijn geworden zo
lang ze de 'privésfeer' betreffen; dat beeld wordt echter gecompliceerder 
zodra het om herverdelingsvraagstukken gaat en de collectieve verant
woordelijkheid in beeld verschijnt. Welk beeld van opvattingen krijgen 
we als vragen worden gesteld die zowel raken aan waarden rond huwelijk 
en leefvormen als aan waarden rond economische ontwikkeling en so
ciale voo17ieningen? ' 

Veel van de hier~oven genoemde verschijnselen doen zich in de meeste 
Westeuropese landen voor. Zo is de arbeidsmarktparticipatie van vrou
wen de afgelopen dertig jaar in alle OECD-landen gestegen, zijn de huis-
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houdens kleiner geworden en is sprake van afnemende betekenis van 
traditionele waarden en toenemende nadruk op het individu en zijn per
soonlijke vrijheid ten aanzien van zedelijkheidsvraagstukken.s Individua
lisering in die zin is dus geen typisch Nederlands verschijnsel, maar het 
heeft alhier wel specifieke kenmerken. Die komen met name voort uit 
het bijwndere verschijnsel van de verzuiling en het speciale karakter van 
de Nederlandse verwrgingsstaat. 

Het is verleidelljk individualisering als antwoord op het fenomeen van 
de verzuiling op te vatten. De ontzuiling, secularisering en individualise
ring die vanaf de jaren zestig zichtbaar worden hebben de Nederlandse 
maatschappij ingrijpend veranderd. Vanaf ongeveer 1970 wijkt het Ne
derlandse cultuurpatroon minder dan in de daaraan voorafgaande pe
riode af van andere landen. De relatief spectaculaire groei van het aantal 
echtscheidingen bijvoorbeeld, die in de jaren zestig inzette, kan zowel 
worden afgeleid uit de toenemende behoefte aan zelfstandigheid van in
dividuen - ,in het bijzonder van vrouwen - als uit het relativeren van 
religie als ideologische grondslag voor het instandhouden van een huwe
lijk. Tegenwoordig eindigt een van de drie huwelijken in echtscheiding. 
Dat percentage is redelijk overeenkomstig percentages in vergelijkbare 
landen.6 Het aantal buitenshuis werkende vrouwen vormt een andere 
indicatie voor de afname van een specifiek Nederlands cultuurpatroon. 
Hoewel het percentage betaald werkende vrouwen relatief nog steeds 
laag is, is het verschil met andere landen minder groot dan in de jaren 
zestig. Datzelfde geldt voor het aantal kinderen dat wordt geboren per 
1000 vrouwen. 

De tegenstelling tussen verzuiling en individualisering, of in andere 
termen, tussen traditie en moderniteit, moet echter met enige voorzich
tigheid bekeken worden. De jaren zestig vormen weliswaar op belang
rijke punten een breuk met de verzuilde samenleving, maar die breuk 
kwam niet geheel uit de lucht vallen. Al vanaf het midden van de jaren 
vijftig deden zich belangrijke wijzigingen voor in opvattingen over sekse
identiteit, huwelijk en gezin. Zoals ook de verzuiling is ontstaan uit ver
schillende krachten, die elkaar soms versterkten en soms tegenwerkten, 
is individualisering geen lineair en ondubbelzinnig proces, maar het re
sultaat van strijd om specifieke vormen van sociale en politieke regule
ring. In de Nederlandse samenleving van na 1960 lopen verschillende 
vormen van regulering door elkaar; er zijn nog elementen terug te vin
den van de traditionele zuilenmaatschappij, er is ~prake van uitdijende 
verzorgingsarrang'ementen en vanaf eind jaren restig i!i er sprake van 
door sociale bewegingen gearticuleerde opvattingen over politiek met 
een eigen dynamiek. De socioloog Schuyt heeft in dit verband de meta
foor van over elkaar heen schuivende panelen gebruikt. De overlapping 
en de schaduwen die deze panelen opwerpen maken het moeilijk de 
huidige samenleving te typeren, aangezien elementen UIt de verschil-
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lende samenlevingen zich tegelijk voordoen en laten waarnemen.7 

We zullen in dit onderzoek individualisering niet opvatten als lineair 
proces dat als vanzelf wu volgen ' uit de ontzuiling en de verzorgings
staat, maar het wveel mogelijk trachten te plaatsen binnen de dynamiek 
van strijd om verschillende typen van sociale en politieke regulering die 
zich in de Nederlandse samenleving hebben voorgedaan. 

1.3 MORELE EN POLITIEKE OORDELEN OVER INDIVIDUALISE-
RING EN VERZORGINGSSTAAT 

Individualisering raakt wwel aan veranderende verhoudingen tussen 
burgers onderling, als tussen burgers en de staat. In dit verband is het 
van belang te wijzen op het specifieke karakter van de Nederlandse ver
wrgingsstaat. In internationaal verband wordt de Nederlandse verzor
gingsstaat als een van de meest genereuze beschouwd: er is een zeer 
uitgebreid stelsel van voorzieningen, de drempels om voor uitkeringen 
in aanmerking te komen zijn relatief laag en de hoogte yan uitkeringen 
is relatief hoog. Met andere hoog-ontwikkelde verwrgingsstaten, zoals 
de Zweedse, heeft Nederland een uitgebreid stelsel van voorzieningen 
gemeen, maar ze kent niet de actieve arbeidsmarktpolitiek die het 
Zweedse model typeert. Het Nederlandse stelsel wordt g.::karakteriseerd 
door de grote nadruk die is gelegd op behoud van inkomen: er is in 
Nederland altijd meer geld besteed aan passieve maatregelen als inko
mensvervangende uitkeringen dan aan actieve arbeidsmarktpolitiek., 
Voorzover er sprake was van arbeidsmarktpolitiek was die bovendien 
lange tijd voornamelijk op mannen gericht. Voor vrouwen werd het zelfs 
onaantrekkelijk gemaakt om betaalde arbeid te verrichten. In Nederland 
hebben met name katholieken en sociaal-democraten hun stempel op de 
verzorgingsstaat gedrukt. Enerzijds is daarbij sterk de nadruk gelegd op 
de idee dat burgers gelijk zijn voor de w~t, maar anderzijds is er sprake 
van een sterke gezinsideologie in de sociale voorzieningen (bijvoorbedd 
kostwinnersbeginselen). Ook de niet-direct materiële voorzieningen 
(maatschappelijk werk etcetera) kennen van oudsher een sterke nadruk 
op gezinsideologie en worden gekenmerkt door een grote inbreng van 
intermediaire organisaties, het wgenaamde - vooral door confessionelen 
gedomineerde - maatschappelijk middenveld. 

De Nederlandse verzorgingsstaat is slechts één variant van mogelijke 
versies; 8 een variant die wordt gekenmerkt door een specifieke opvatting 
over de verhouding ~sen maatschappelijke sferen. Kort gezegd: de Ne
derlandse verzorgingssblat, wal!i die in de jaren vijftig en zestig is opge
bouwd respectievelijk uitgebouwd, berust op een groot vertrouwen in de 
stabiliteit van tl'aditionde gezinsstructuren, weinig vertrouwen in het 
zelfregulerend vermogen van de (arbeids)markt, een redelijk groot ver
trouw~n in de staat om maatschappelijke processen te sturen en een 
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specifieke toekenning aan het maatschappelijk middenveld. 
De kerntaken van de verzorgingsstaat staan met name vanaf de jaren 

zeventig ter discussie. Terwijl bijvoorbeeld het vergroten van de arbeids
marktparticipatie van vrouwen vraagt om nieuwe voorzieningen (kinder
opvang) is er tegelijkertijd sprake van beperking van overheidsuitgaven 
en deregulering van voorzieningen. De socioloog Schnabel spreekt in dit 
verband van de paradox van de verzorgingsstaat: de vraag naar sociale 
zekerheid en publieke zorgarrangementen neemt toe naarmate het sys
teem minder in staat is deze te garanderen.9 

Schnabel duidt het nieuwe patroon van waarden en opvattingen dat de 
verzorgingsstaat heeft voortgebracht aan met de term kwalitatief indivi
dualisme. Waarden als verantwoordelijkheid, plicht en trouw zijn vol
gens hem vervangen door een consumptie-ethiek die hij overwegend 
negatief beoordeelt.lo De filosofe Van Asperen wijst op het 'utilitarisme' 
van de moderne verzorgingsstaat waarin geen ruimte meer is voor actief 
handelende subjecten en eigen morele verantwoordelijkheid en waarin 
mensen slechts als consumenten en 'behandelden' gezien worden. l1 Ter
wijl Van Asperen de nadruk legt op de toenemende invloed van de staat, 
stelt de socioloog Zijderveld sociale instituties centraal, maar zijn con
clusie is niet veel anders. Zijderveld ziet een immoralistisch ethos ont
staan, dat wordt gedomineerd door een houding van consumentisme -
alles wordt geconsumeerd - 'of het nu goederen, emoties dan wel stuk
ken verzorging zijn'.u De complexe moderne samenleving waarin maat
schappelijke instituties als het gezin hun vanzelfsprekende legitimiteit 
verliezen en waarin normen en waarden niet meer vaststaan, leidt vol
gens hem tot vervreemding en anomie: 

'De moderne mens als superindividualist dreigt daarmee regelloos 
(anomisch) te worden. Als het moderne individu nog wordt "gere
geld", dan is het slechts in een functionele werkverdeling. Hier ligt 
als het ware de brug naar het begrip vervreemding; die functionele 
werkverdeling mist gezag, heeft geen betekenis.'1l 

Zijderveld's immoralistisch ethos impliceert feitelijk een verlies van elk 
ethos in de letterlijke betekenis van het woord: een verlies van zedelijk 
besef. Waar Zijderveld lamenteert over waarden die verloren gaan, zien 
anderen in de nieuwe situatie nu juist een uitdaging en een begin van 
nieuwe waarden, toekomstmogelijkheden en een ethos. In dat laatste 
geval wordt individualisme opgevat als uiting van het willen dragen van 
eigen verantwoordelijkheid en het zelfstandig functioneren binnen maat
schappelijke processen, in plaats van voet'itoots de dominante waarden 
en normen te volgen. Hier wordt niet het consumentisme, maar de toe
nemende economische en politieke participatie benadmkt. In plaats van 
eigenbelang staat zelfstandigheid centraal en tegenover vervreemding 
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wordt zelfverwerkelijking geplaatst. De sociologe en hoogleraar vrou
wenstudies Weeda is een exponent van een uitgesproken positieve ideo
logische beoordeling van individualisme: 

'Onder individuatie (voor Weeda synoniem voor individualisering, 
JB) versta ik ( ... ) de bewustwording van de betekenis van de eigen 
persoonlijkheid gepaard gaande met een sterke bewustwording van 
normen, waarden en structuren. ( ... ) Het kan in de persoonlijke sfeer 
egoïsme met zich meebrengen, maar dat hoeft zeer zeker niet het 
geval te zijn. ( .. .) Een sterk geïndividualiseerde altruïstische instelling 
is heel goed mogelijk. ( ... ) De toenemende vraag naar democratise
ring, inspraak, medezeggenschap hangt samen met de groeiende indi
viduatie."· 

Waar Zijderveld een immoralistisch ethos signaleert, legt ·Weeda de na
druk op nieuwe mogelijkheden die een 'humanistisch arbeidsethos', maar 
meer nog een 'humanistisch liefdesethos' zouden bieden. Het humanisti
sche - volgens Weeda ook individualistische - liefdesethos moet het 
traditionele liefdesethos vervangen, waarin van vrouwen levenslange 
zelfopoffering wordt gevraagd, door de zingeving van liefde zowel voor 
mannen als vrouwen te zoeken in de mogelijkheid van zelfontplooüng.15 

Van een eenduidige omschrijving en beoordeling van individualisme in 
de context van de Nederlandse verzorgingsstaat is - althans tussen ge
noemde wetenschappers - geen sprake. In de politiek is dat niet veel 
anders. Zo beoordeelt de fractieleider van D66 Van Mierlo individualise
ring als een eeuwenlang proces, dat positief beoordeeld moet worden: 

'Je bereikt nu een eindstadium, waarin de steeds kleiner wordende 
groepen zich ontbinden in enkelingen, in iedere burger afzonderlijk. 
Dat is een waanzinnig, belangrijk cultureel proces. ( .. ) leder mens 
wordt meer en meer verantwoordelijk voor zijn eigen lot en krijgt 'als 
het even kan, de ruimte om dat lot in te richten.'16 

Oostlander, indertijd directeur van het Wetenschappelijk Instituut van 
het CDA, ziet daarentegen in individualisering vooral een valse ideologie 
(Oosdander spreekt dan ook over 'individualisme'). Volgens hem func
tioneert het als ' ... 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'.'7 

De betekenis en waardering van individualisering en individualisme 
zijn blijkbaar niet evident. Er bestaan verschillende opvattingen over 
individualisme, die bepalend zijn voor de wijze waarop een probleem 
wordt gefonnuleerd en voor de mogelijke oplossingen die hiervoor wor
den aangedragen. 
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1.4 KERNTHEMA'S EN WETENSCHAPPELIJKE VRAGEN OVER 
INDIVIDUALISME 

Individualisme vormt het antagonisme van gemeenschap (of collectivi
teit). Hun onderlinge relatie vormt een uitdrukking van de klassieke 
sociologische vraag naar de verhouding tussen individu en maatschappij 
en van de klassieke politicologische vraag naar de verhouding tussen 
individu en staàt. In de context van de verzorgingsstaat raakt het direct 
aan de verhouding tussen individueel en gemeenschappelijk welzijn. 
Thema's die hier direcfvan afgeleid kunnen worden zijn de verhouding 
tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid, tussen rechten 
van het indivîdu en plichten tegenover de gemeenschap, tussen eigenbe
lang en betrokkenheid bij de omringende wereld, tussen individueel 
winstbejag en collectieve solidariteit, tussen particulier egoïsme en bur
gerzin. 

Het gaat hierbij steeds om relationele begrippen, dat wil zeggen om 
begrippen die elkaar wederzijds bepalen. Het is pas zinvol te spreken 
over individualisme als er enig besef bestaat over de waarde van de ge
meenschap; particulier egoïsme krijgt pas betekenis wanneer ze afgezet 
kan worden tegen burgerzin en eigenbelang kan pas gestalte krijgen 
wanneer er een verondeThtelling bestaat over een gemeenschappelijk be-
lang. --

Hoe de begrippen en hun onderlinge verhouding geconceptualiseerd 
worden staat. echter niet vast. Zo bestaan er niet alleen verschillende 
opvattingen over individualisme, maar de betekenis daarvan kan ook ver
anderen afhankelijk van de context en het tijdsgewricht waarin ze wor
den gebruikt. Solidariteit betekent thans wat anders dan aan het eind van 
de vorige eeuw toen er nog geen collectieve sociale zekerheidsregelingen 
bestonden. Individuele verantwoordelijkheid kan op verschillende ma
nieren worden ingevuld: het kan betekenen dat iemand moet aantonen 
dat hij of zij heeft getracht in eigen onderhoud te voorzien voordat hij 
een beroep doet op sociale voorzieningen, maar het kan ook verwijzen 
naar een moreel plichtsbesef wat betreft de verzorging van naasten. 

In de toekenning van betekenissen aan waarden en begrippen speelt de 
maatschappelijke sfeer waarop ze van toepassing worden geacht een be
langrijke rol. Dat de marktsfeer voor een belangrijk deel gereguleerd 
wordt door waarden als eigenbelang, egoïsme en concurrentie accepte
ren we als vanzelfsprekend. Sterker nog: ze worden veelal noodzakelijk 
geacht voor een gerond economisch klimaat. Met betrekking tot de indi
viduele levenssfeer worden diezelfde waarden veel problematischer 
geacht. Daar zouden rorgzaamheid, directe betrokkenheid en emotiona
liteit moeten gelden. De verhouding tussen maatschappt:lijke sferen, die 
door eigen mechanismen en waarden gereguleerd rouden worden, staat 
echter onder druk. Zo vraagt de gezaghebbende Amerikaanse socioloog 
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Lasch zich in zijn Haven in a Heartless WorM .af of het gezin inderdaad 
nog een veilige haven in een harteloze wereld is, of dat de stormen die 
de behoeften aan een dergelijke haven opwekken ook het gezin zelf be
dreigen. Is 

In veel discussies over individualisering gaat het met name om de frag
mentatie die wordt geconstateerd tussen verschillende levenssferen en de 
normen en waarden die deze sferen van oudsher zouden reguleren (dat 
ze dat niet altijd doen is een ander verhaal). Dat is ook waar Zijderveld 
naar verwijst wanneer hij het consumentisme kritiseert. Dat er goederen 
worden geconsumeerd binnen de context van een markteconomie stelt 
hij niet ter discussie: het gaat er om dat er teveel, en teveel onnutte, 
goederen worden genuttigd, maar het gaat er vooral om dat zaken die 
niet aan principes van de markt onderhevig dienen te zijn, zoals liefde, 
emotie en huwelijksbanden, volgens een immoralistisch ethos zouden 
worden geconsumeerd. 

Essentieel in dit verband is de scheiding tussen een private en een 
openbare sfeer. Thema's als de verhouding tussen individuele en collec
tieve verantwoordelijkheid, tussen particulier eigenbelang en burgerzin, 
tussen individualisme en gemeenschap en tussen zedelijkheidsvraagstuk
ken en economische en politieke ontwikkelingen, veronderstellen veelal 
een onderscheid tussen een private en een openbare sfeer. Dat onder
scheid is speciaal van belang in verband met veronderstellingen over 
sekse-identiteit. De mannelijke identiteit is in de westerse samenleving 
vooral afgeleid uit de openbare sfeer van betaalde arbeid en sociaal en 
politiek burgerschap, terwijl de vrouwelijke identiteit met name is afge
leid uit onbetaalde verzorgende arbeid in de privésfeer. Het kostwinner
schap bijvoorbeeld is traditioneel een mannelijke identiteit, het huis
vrouwschap - het woord zegt het al - een vrouwelijke identiteit. Nu zijn 
echter ook 'privé' en 'openbaar' relationele begrippen, waartussen de 
grens niet bij voorbaat vaststaat. De grens hoeft niet noodzakelijkerwijs 
te liggen bij het onderscheid tussen binnenshuis en buitenshuis. Even
goed zijn opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid niet bij 
voorbaat gegeven. Zij bepalen elkaar wederzijds: vrouwelijkheid en man
nelijkheid beschouw ik niet als respectievelijk aan het vrouwelijk en man
nelijk lichaam gekoppelde karakteristieken, maar als constructies die ge
vormd worden door en het resultaat zijn van maatschàPpelijke orde
ningsprincipes, zoals die tussen een private en een openbare sfeer. 
Andersom vormt sekse ook een maatschappelijk ordeningsprincipe: de 
grenzen van maatschappelijke sferen zijn mede afhankelijk van opvattin
gen over wat vrouwelijk en mannelijk is. 

Individualisering verwijst naar veranderingen in sekse als ordenings
principe en naar verschuivingen in het onderscheid tussen maatschappe
lijke sferen. Opvattingen over vrouwelijkheid en mannelijkheid wijzigen 
'Zich onder invloed van de uiting van zelfstandigheid en emancipatie, 
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terwijl verschijnselen als toenemende arbeidsmarktparticipatie van vrou
wen en het grote aantal echtscheidingen de opvattingen over essentiële 
waarden in verschillende levenssferen doen veranderen. 

Ook de verzorgingsstaat heeft de grenzen tussen maatschappelijke sfe
ren ingrijpend doen wijzigen. Er is sprake van een sterke interdependen
tie in het maatschappelijk leven: maatschappelijke sferen zijn steeds 
moeilijker van elkaar te onderscheiden. De dichotomie tussen privé en 
openbaar heeft in 'aat verband slechts een beperkte zeggingskracht. Ik 
zou, in navolging van de filosofen Habermas en Fraser, liever een vierde
ling willen maken die keninerkend is voor moderne verzorgingsstaten. 
Daarin is sprake van twee private en twee openbare sferen, te weten de 
individuele levenssfeer en de sfeer van de markt als private domeinen en 
de sfeer van de (verzorgings)staat en van de politieke openbaarheid als 
openbare sferen. 19 De relatie tussen die sferen kent - wat Fraser noemt 
- een 'gender-subtext': deze verwijst naar impliciete opvattingen over 
sekse-identiteiten die ten grondslag liggen aan het onderscheid tussen 
maatschappelijke sferen en de relaties die daartussen bestaan. Zo wordt 
vrouwelijkheid vooral buiten de markt en binnen de individuele levens
sfeer geplaatst, terwijl mannelijkheid met name binnen de markt wordt 
gelokaliseerd. De vrouwelijke identiteit is die van de consument, van 
verzorger (beide individuele levenssfeer) .. en van cliënt van overheids
voorzieningen (verzorgingsstaat), terwijl de mannelijke identiteit met 
name wordt gevormd door kostwinnerschap (markt) en burgerschap (p0-
litieke openbaarheid). De term 'gender-subtext' zal ik hier in relatie tot 
betekenisgeving èn in relatie tot sociale verhoudingen (context of 
'gender-subcontext') gebruiken. 

1.5 PROBLEEMSTELLING, PERSPECTIEF EN OPZET VAN DEZE 
STUDIE 

Centraal in deze studie staan opvattingen over individualisme en 8ekse 
in de Nederlandse verzorgingsstaat. De centrale vraagstelling luidt: 
welke samenhangen en verschuivingen Lijn zichtb-.lar in opvattingen over 
individualisme-gemeenschap enerz.tjdsen mannelijkheid-vrouwelijkheid 
anderzijds in de context van de Nederlandse verzorgingsstaat tussen 
1960 en 1990? Hoe verhouden deze verschuivingen in opvattingen zich 
tot elkaar, met andere woorden~ hoe hangen verschuivingen in opvattin
gen over individualisme en gemeenschap samen met veranderingen in 
opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid? En welke conse
quenties kunnen we daaruit trekken voor de beoordeling van individua
lisme? 

Doel van dit onderzoek is enige helderheid te verschaffen in het om
streden en zelden zorgvuldig omschreven concept van individualisme en 
na te gaan op welke manier veranderende opvattingen over vrouwelijk-
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heid en mannelijkheid van invloed zijn op mogelijke opvattingen over 
individualisme en gemeenschap en vice versa. Die opvattingen zullen 
vervolgens gerelateerd worden aan typen sociale en politieke regulering, 
onder andere aan de hand van enkele sociale voorzieningen. Op deze 
manier kan inzicht worden verkregen in de waarden en argumentatie
structuren die gehanteerd worden bij het verdedigen dan wel kritiseren 
van sociale voorzieningen. 

Als uitgangspunt geldt dat het bij deze kwesties gaat om een strijd over 
grenzen. Die grenzen worden bepaald door discussies over de betekenis 
die aan begrippen wordt gegeven en door de terreinen waarop ze betrek
king hebben.2u Zo kunnen de invullingen die men aan individualisme en 
gemeenschap en aan mannelijkheid en vrouwelijkheid geeft, worden gea
nalyseerd als een strijd om betekenissen: betekent individualisme vooral 
egoïsme of met name zelfstandigheid; wordt vrouwelijkheid vooral geas
socieerd met zorgzaamheid voor anderen of ook met individuele autono
mie? De wijze waarop betekenissen al dan niet van toepassing worden 
geacht op bepaalde maatschappelijke sferen en sociale voorzieningen kan 
worden geanalyseerd als een strijd om terreinen. Wordt individualisme 
vooral geassocieerd met de sfeer van de markt of ook met de individuele 
levenssfeer? Dienen sociale voorzieningen met name de arbeidspartici
patie van (groepen) burgers, i.c. vrouwen, te vergroten of moet de over
heid zich hierbij terughoudend opstellen om de keuze voor het verrich
ten van onbetaalde zorgarbeiJ in de individuele levenssfeer mogelijk te 
maken? Moet de overheid gelijkheid (wat voor gelijkheid?) tussen seksen 
in de individuele levenssfeer trachten te reguleren en hoe verhoudt zich 
dat tot de bescherming van de individuele levenssfeer en de privacy van 
burgers? 

De opbouw van dit boek is als volgt. In hoofdstuk 2 worden verschil
lende opvattingen over individualisme onderscheiden. Dat gebeurt aan 
de hand van een speurtocht naar de geschiedenis van het begrip en de 
context waarin het wordt gebruikt. Daarbij wordt speciaal de vraag ge
steld in hoeverre individualisme een seksespecifiek begrip is, dat wil zeg
gen voor mannen een andere betekenis heeft gehad dan voor vrouwen. 

Hoofdstuk 3 behandelt de betekenis van individualisine binnen de be
langriikste Nederlandse politieke stromingen tot aan 1960. Dat hoofd
stuk biedt tegelijkertijd achtergrondinformatie over maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving, die nodig is 
om. meer recente opvattingen te kunnen plaatsen. 

Hoofdstuk 4 heeft tot onderwerp verschuivingen in betekenissen tus
sen individualisme-gemeenschap en mannelijkheid-vrouwelijkheid in de 
context van de Nederlandse verzorgingsstaat tussen 1960 en 1990. De 
aálldacht richt zich vooral op publikaties van politieke partijen die tot 
doel hebben een bijdrage:! te leveren aan openbare meningsvorming, zo
als tijdschriften en studies van hun wetenschappelijke bureaus. Bekeken 
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wordt hoe binnen politieke stromingen al dan niet wordt gediscussieerd 
over grondslagen en centrale waarden van de verzorgingsstaat, verande
rende sekseverhoudingen en de relatie tussen individuele rechten en so
ciale verbanden. 

De kwesties die in hoofdstuk. 4 naar voren komen, worden vervolgens 
in hoofdstuk 5 aan de hand van de Algemene Bijstandswet aan een gede
tailleerder onderzoek onderworpen. Dit 'sluitstuk. van de sociale zeker
heid', dat moet ·"oorzien in de minimale behoeften voor het bestaan, 
vormt een type sociale en politieke regulering waarin sprake is van een 
constante strijd om grenzen van begrippen en de terreinen waarop ze 
betrekking hebben. Aan de hand van Kamerdebatten en andere publika
ties wordt een beeld gegeven van - vaak conflicterende - waarden die 
aan de oorspronkelijke bijstandswet en latere discussies over veranderin
gen in de wet ten grondslag liggen. 

In hoofdstuk. 6 staan voorziening~ voor kinderopvang centraal. Ook 
hier wordt aan de hand van Kamerdebatten en overige publikaties beke
ken welke begrippen en perspectieven gebruikt worden om openbare 
voorzieningen voor kinderopvang te verdedigen dan wel af te wijzen en 
hoe deze argumenten al dan niet samenhangen met veranderende opvat
tingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. 

Hoofdstuk. 7 tenslotte trekt de lijnen weer samen. De discussies over 
de bijstandswet en kinderopvang worden hier met elkaar vergeleken. 
Vervolgens wordt de aandacht gevestigd op de relatie tussen sekse en de 
afbakening van maatschappelijke sferen. Dat is van belang om de ambi
valenties tussen individualisme en gemeenschap, zoals die zich binnen de 
context van de Nederlandse verzorgingsstaat voordoen, te kunnen be
noemen. Aan de hand daarvan zal een opvatting van individualisme wor
den bepleit die recht doet aan veranderende !;ekseverhoudingen en 
bruikbaar is bij het formuleren van uitgangspunten voor de Nederlandse 
verzorgingsstaat. 
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2 Filosofische veronderstellingen en 
sociale processen 
De betekenisgeving van het begrip 
individualisme 

~ mesure que Ie cercle de Ja société publique s'agrandit, il fflUt s'attendre à 
ce que Ja sphère des reJations privées se resserre: au /ieu d'imaginer que les 
citxJyens des sociétés nouvelles vont finir par vivrt en commtm, je crains men 
qu'iIs n'arrivent enfin à ne plus former que de très petites coteries.' (Aleris 
de TOCIJueville, De la démocratie en Amérique 1961 (1840), deel 11, boek 
III, bfd. 13) 

'On se sépare pour se réunir: I'individualisme doit ramener au socialisme, 
Ie protestantisme au vrai catholicisme, Ja liberté a l'unité.' (Alexander Vi
net, 'Catho/icisme et ProteStantisme', in: Le Semeur, 23 nUlJember 1831) 

2.1 INLEIDING 

Van mei 1831 tot februari 1832 brengt de Fransman Alexis De Tocque
ville een bezoek aan Amerika om de betekenis en het functioneren van 
eom democratische maatschappij te onderzoeken. Van de Franse regering 
heeft De Tocquevi1le de opdracht gekregen een studie te maken van 
gevangenissen en strafinrichtingen in Amerika. Zijn belangstelling houdt 
echter niet op bij penitentiaire instituties, hij is evenzeer géinteresseerd 
in de vermenging van kennis en cultuur, in het economische en sociale 
leven en in de levenshouding van mensen en hun omgangsvormen. Zijn 
observaties noteert hij in De Ja démocratie en Amérique dat in twee delen 
in respectievelijk 1835 en 1840 verschijnt. Als een van de belangrijkste 
kenmerken van een democratische maatschappij noemt De Tocqueville 
daarin het opkomend individualisme: 'Individualisme is een recente uit
drukking, . geboren uit een nieuwe gedachte. Onze vaders kenden slechts 
het egoïsme.'l 

Dat het om een nieuw idee gaat blijkt ook uit de noot die de vertaler, 
Henry Reeve, in 1840 toevoegt aan de Engelse uitgave van De Ja démo
cratie en Amerique: 

'Ik neem de oorspronkelijke uitdrukking (individualisme) over, hoe 
vreemd dit ook mag klinken voor een Engelsman, gedeeltelijk omdat 
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