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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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het de aandacht voor de introductie van gangbare termen in een de
mocratische taal illustreert en gedeeltelijk omdat ik geen Engels 
woord ken dat precies overeenkomt met deze uitdrukking.'2 

De oorsprong van het woord is lange tijd bij De Tocquevi11e's boek 
gelegd.J Later bleek dat anderen, Engelsen zowel als Fransen, de term al 
iets eerder hadden gebruikt. De Tocqueville was niet de eerste die het 
woord gebruikte, maar hij heeft wèl een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de analyse van individualisme in de context van een moderne, demo
cratische maatschappij.~ Hoewel niet al zijn ideeën vandaag de dag nog 
even veel relevantie hebben, zijn de meeste nog steeds van groot belang 
voor een goed begrip van de relatie tussen filosofische veronderstellin
gen en sociale processen. De Tocqueville :lal daarom in dit hoofdstuk een 
prominente plaats innemen. 

Het ontstaan van nieuwe concepten is essentieel voor een goed begrip 
van de politieke geschiedenis. Woorden vormen niet zomaar een reflec
tie van maatschappelijke en historische processen; sociale en politieke 
veranderingen doen zich voor in en via de taal. Nieuwe verbanden, maar 
ook nieuwe manieren om naar bestaande verbanden te kijken, ontstaan 
in de taal op verschillende manieren: door nieuwe termen (individualis": 
me); door de toepassing en verandering van oudere termen (het individu 
en het individuele);4 door nieuwe onderscheidingen met bestaande ter
men (vergelijk persoon en individu);S door uitbreiding en het verplaatsen 
en overdragen van termen naar andere domeinen.6 

Nieuwe concepten ontstaan, zoals WIlliams aangeeft, als gevolg van 
deels bewuste en deels onbewuste processen om tot dan toe onbekende 
verschijnselen te kunnen benoemen. Vervolgens verspreiden woorden 
zich, deels willekeurig, deels onwillekeurig.' In de eerste helft van de 
negentiende eeuw ontstaan veel nieuwe concepten zoals socialisme, na
tionalisme, industrie, cultuur en sociale wetenschap.~ Er zijn aanwijzin
gen dat de term feminisme, evenals individualisme, oorspronkelijk is 
ontwikkeld in de eerste helft van de vorige eeuw, hoewel de term pas 
eind negentiende eeuw gangbaar wordt.9 

In de negentiende eeuw heeft de term individualisme zich verspreid 
over West-,Europa en de Verenigde Staten. In de loop van de tijd zijn er 
zeer verschillende betekenissen aan toegektmd. Max Weber schrijft in 
Die Protesttmtische Ethik 'U71d der Geist des Ktzpitalimlus uit 1905 al over de 
noodzaak van een nadere historische en conceptuele analyse van de term: 

'De term "individualisme" bevat het meest heterogene dat denkbaar 
is. Een grondige, historische begripsanalyse zou op het moment van
uit wetenschappelijk oogpunt zeer waardevol zijn. '10 

Die uitdaging is sindsdien door verschillende auteurs aangenomen. U Ik 
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zal hem hier aannemen vanuit een specifiek perspectief. De analyse moet 
bijdragen aan een beter begrip van opvattingen over individualisme in de 
context van de Nederlandse verrorgingsstaat. Het gaat om het onder
scheiden van verschillende doctrines of politieke vocabulaires die van 
belang kunnen zijn bij een analyse van meer hedendaagse opvattingen 
over individualisme. Het specifieke perspectief wordt verder bepaald 
door de aandacht speciaal te richten op de relatie tussen opvattingen 
over individualisme en gemeenschap en tussen mannelijkheid en vrou
welijkheid. De vraag is in hoeverre individualisme seksespecifiek is door
dat het voor vrouwen iets anders betekent dan voor mann,en, of doordat 
het concept zelf al bepaalde sekseverhoudingen veronderstelt. 

2.2 INDIVIDUALISME ONTSTAAT MEER DAN EENS: HET 
ONTSTAAN VAN INDIVIDUALISTISCHE DENKBEELDEN 

Individualisme is een negentiende-eeuws concept, maar individualisti
sche denkbeelden hebben een langere geschiedenis en een vroegere oor
sprong. Waar moeten we die oorsprong leggen? Bij de Griekse oudheid 
wanneer het woord atomos (ondeelbaar) ontstaat of bij het Latijnse equi
valent 'individuus' , waarvan de notie van het individu en het individuele 
zijn afgeleid?12 Of bij de Renaissance wanneer de mens zich los begint te 
maken van een samenleving waarin hij slechts betekenis had in catego
rieën van volk, genootschap en familie en wanneer een breuk in de ker
kelijke hiërarchie en het begin van een mercantilistische economie zijn 
te lokaliseren? De explicitering van ruilverhoudingen die via contracten 
ontstaat en de scheiding tussen maatschappelijke levenssferen (bedrijf en 
familieleven) die het mercantilisme voortbrengt, geven een belangrijke 
impuls aan individualistische denkbeelden.13 

Wellicht is de Reformatie een nog belangrijker oorsprong aangezien 
het organische katholieke geloof dan concurrentie krijgt van een protes
tante, meer verinnerlijkte geloofsopvatting waarin de mens in een directe 
relatie tot God staat. Daarin heeft alleen de Bijbel nog een absoluut 
gezag, en wordt aan het individu een eigen geweten en verantwoordelijk
heid vo0t: zichzelf toegekend. Hij heeft het recht en de plicht om zijn 
eigen relatie met God te ontwikkelen op zijn eigen manier en door eigen 
inspanning.14 De protestante, individualistische, geloofsopvatting onder
mijnde het gezag van de katholieke kerk en brak met de aldaar geldende 
tradities. 

Een volgende oorsprong rou gelokaliseerd kunnen worden in het so
ciaal contractdenken en het zogenaamde 'possessive individualism' van 
Hobbes en Loeke. De moderne betekenis van 'individu' als los van ande
ren en als zelfstandig wezen ontwikkelt zich immers in die tijd: de mens 
wordt gezien als bezitter van zichzelf die vrij is om contracten met ande
ren te sluiten. Dat betekent een zich losmaken uit de corporatie. Men is 
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niet langer in de eerste plaats onderdeel van een gilde of vakgenoot
schap, maar vrij om zelfstandig deel te nemen aan de markt. 

Of moeten we de oorsprong plaatsen bij de Verlichting en de Franse 
Revolutie, wanneer de idee van het individu als zelfstandige eenheid zich 
verder ontwikkelt tot de opvatting van het autonome individu dat op 
grond van zijn beschikking over de rede, aanspraak kan maken op indivi
duele rechten? De Verlichting en de Franse Revolutie laten een indivi
dualisering zien -ten opzichte van het tot dan toe geldende politieke ge
zag. Het individu gaat vooraf aan het geheel en kan zijn macht slechts 
met eigen instemming afstaan aan een hoger gezag. 

Of is het massale individualisme dat in de negentiende eeuw wordt 
gelokaliseerd en dat voor het eerst als zodanig wordt aangeduid, te be
schouwen als de oorsprong? In deze periode treedt een massale indivi
dualisering ten aanzien van familiebanden en sociale groepen op en is er -
sprake van een uitbreiding van een economisch gericht individualisme. 
Met name de vrije huwelijkskeuze was een grote verandering ten op
zichte van de uithuwelijking. Tegenover het gezag van de vader en de 
traditie van (ver)standshuwelijken kwam de vrije keuze van de huwelijk
spartners te staan. 

Het is moeilijk goede argumenten te vinden om een van deze perioden 
aan te duiden als dé periode waarin indiVidualisme zijn oorsprong vindt. 
In alle perioden is ontegenzeglijk sprake van een ander, nieuw bewustzijn 
van het eigen 'ik' en van een zich losmaken uit grotere gehelen. De vraag 
wordt dan ook verkeerd gesteld wanneer we op zoek gaan naar één oor
sprong. Is er niet eerder sprake van verschillende oorsprongen, van een 
steeds opnieuw ontstaan van individualistische denkbeelden in verschil
lende historische praktijken? In navolging van Romein beantwoord ik 
deze vraag bevestigen& individualisme - door Romein in betrekkelijk 
brede, cultuursociologische termen omschreven als het besef van het 'ik' 
als iets aparts van andere 'ikken'lS - ontstaat meer dan eens. In de negen
tiende eeuw gaan ze een zekere eenheid vormen, wanneer verschillende 
ideeën samenkomen in het begrip individualisme. Maar zoals een rivier 
zich kan vertakken en er nieuwe stromen bij kunnen komen, kent indivi
dualisme vanaf het bestaan van het concept verschillende vertakkingen 
en komen er nieuwe stromingen bij. Het kent daarin overeenkomsten 
wat betreft het besef van een eigen 'ik', maar het kent ook een eigen dy
namiek. 

Wanneer individualisme meer dan eens kan ontstaan, is de volgende 
vraag wanneer dat individualisme kan gedijen. Volgens Romein zijn er 
bepaalde maatschappelijke omstandigheden waarin het 'ik-besef relatief 
gemakkelijk kan ontstaan. Romein constateert een situationele samen
hang tussen het ontstaan van (economische, sociale, politieke en cultu
rele) crisis, teloorgang van traditie, verlies van gezag en het ontstaan van 
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individualisme. De perioden waarin zich individualistische denkbeelden 
ontwikkelen kenmerken zich door belangrijke maatschappelijke ver
schuivingen (crisiskarakter), het verlies van tot dan toe geldende tradities 
en van de autoriteit van de tot dan toe gezaghebbenden. Romein ziet die 
aspecten nadrukkelijk in hun onderlinge samenhang: terwijl verlies van 
traditie en gezag het 'negatieve aspect' vormen van het crisiskarakter, 
vormen individualistische denkbeelden het 'positieve aspect', ze ontstaan 
in reactie op de erosie van traditie en gezag. Daarom zal individualisme 
bijna altijd als probleem ervaren worden: het betekent hoe dan ook een 
breuk met een bestaande maatschappelijke ordening. Om de historische 
samenhang en de breuk in het maatschappelijk leven begrijpelijk te ma
ken trekt Romein de vergelijking met het individuele leven: 

'Zijn wij niet allen tot individu geworden door het verwerpen van het 
ouderlijk gezag en de teloorgang der tradities van "thuis", beide in 
functioneel verband staande met de crisis uit onze puberteitsjaren?'16 

Romein geeft aan dat datzelfde proces in de verschillende oorsprongen 
van individualisme in de geschiedenis voorkomt. Steeds weer gaat het 
om ' ... tijden van crisis, waarin oude bindingen scheurden, het oude 
gezag verschraalde en de mens als het ware op eigen binnenfonds was 
aangewezen' .17 

Het 'ik-besef van het individualisme betekent dat mensen rich losma
ken uit grotere verbanden, maar die verbanden zijn steeds anders en 
daarmee ook de betekenis van het 'ik-besef. Bij de Reformatie gaat het 
om een losmaken :van de katholieke kerk; bij het mercantilisme en het 
sociale contractdenken om een losmaken van de corporatie; bij het ze
ventiende-eeuwse Natuurrecht en de Verlichting om een losmaken van 
het politiek gezag en bij het negentiende-eeuwse individualisme gaat het 
om een losmaken van traditionele stands- en familiebanden. 

In geen van deze gevallen is de individualisering vanzelfsprekend: ze 
lokt altijd heftige discussies uit tussen gepassioneerde voor- en tegen
standers en ze gaat gepaard met hevige conflicten en vormen van actie
reactie. Die discussies en meningsverschillen worden op steeds andere 
wijze uitg~ten en moeten dan ook geplaatst worden in de specifieke 
historische context waarin individualisering zich voordoet. Er is echter 
in de reacties op individualiseringstendensen een algemeen patroon te 
herkennen Tegenover hartstochtelijke voorstanders van individualisti
sche denkbeelden, staan doorgaans fervente tegenstanders die terugver
langen naar een oude, stabiele en harmonieuze maatschappij van voor
heen. Een tussenpositie wordt ingenomen door degenen die de vraag 
'voor-of-regen-individualisme' niet de belangrijkste vinden omdat het 
volgens hen om een onvermijdelijk verschijnsel gaat. Zij richten zich 
vooral op de vraag hoe voorkomen kan worden dat deze individualise-
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ring ontspoort in ongewenste richtingen. Tenslotte is er nog de mening 
dat het individualisme niet ver genoeg gaat, aangezien het de sporen 
draagt van vroegere maatschappelijke ordeningsprincipes. Deze benade
ring streeft naar een maatschappij-voorbij-het-individualisme. 

We hebben dus enerzijds te maken met een historische context die het 
ontstaan van individualistische denkbeelden verklaarbaar maakt en 
waarin individualisme als probleem wordt gezien, en anderzijds met ver
schillende manieren waarop gereageerd wordt op dit individualisme. Om 
duidelijk te maken hoe een en ander vorm krijgt, gaan we de ontwikke
ling na van enkele individualis~sche denkbeelden in het sociaal contract
denken, de Verlichting en de Franse revolutie. 

2.3 HET ONTSTAAN VAN INDIVIDUALISTISCHE 
DENKBEELDEN: HET SOCIAAL ÇONTRACTDENKEN 
EN DE VERLICHTING 

De ontwikkeling van de notie van het 'individu' doet zich voor in het 
sociaal contractdenken in het zeventiende-eeuwse Natuurrecht. Behalve 
'individu' doen ook woorden als 'self' en 'selfish', 'self-interest' en 'self
sufficient' dan hun intrede in het Engelse taalgebruik,.IB 

De idee van het individu als zelfstandig handelend subject ontwikkelt 
zich in de historische context van de Engelse revolutie. Het gaat om een 
maatschappij die in politieke en sociale crisis verkeert en waarin be
staande tradities en gezagsverhoudingen ondermijnd worden In navol
ging van de natuurwetenschappelijke uitvindingen proberen auteurs als 
Hobbes en Locke een rationele theorie over het menselijk handelen te 
ontwerpen. De mens wordt volgens Hobbes beheerst door egoïsme, eer
zucht, wedijver en de angst voor de dood. Deze hartstochten leiden 
volgens hem tot een staat van universeel conflict, tot een 'oorlog van 
allen tegen allen' die slechts kan eindigen wanneer men besluit zich 
ondergeschikt te maken aan een soevereine macht. 

In vergelijking met Hobbes is Locke niet alleen democratischer, maar 
ook radicaler. Democratischer omdat zijn denken is gericht op het toe
kennen van onvervreemdbare individuele rechten -aan individuen en op 
een politieke organisatie die berust op instemming van de betrokkenen 
en op de scheiding van bevoegdheden in de politiek. Radicaler aangezien 
hij betoogt dat de instellingen van de politiek en 'civil society' dienen te 
berusten op instemming van de betrokkenen en revolutie gerechtigd is 
wanneer de vorst zich niet ltan de natuurlijke regels houdt Onbeperkte 
politieke macht wordt door Locke afgewezen, evenals overigens onbe
perkte vaderlijke macht. 

Individuen hebben bij Locke onvervreemdbare, natuurlijke rechten 
waar ze zelfstandig en soeverein over kunnen beschikken en op grond 

30 
• 

waarvan ze op basis van vrijwilligheid contracten kunnen sluiten. Locke's 
individualistische denkbeelden komen vooral tot uiting in hetgeen de 
politicoloog Macpherson heeft aangeduid als bezitsindividualisme ('pos
sessive individualism'): 

'Het bezitskenmerk is gebaseerd op de conceptie van het individu als 
in essentie de bezitter van zijn eigen persoon en capaciteiten, die niets 
aan de maatschappij verschuldigd is. Het individu werd niet gezien 
als een moreel geheel, noch als onderdeel van een groter sociaal ge
heel, maar alleen als bezitter van zichzelf.'19 

Locke kent vanuit die redenatie twee betekenissen toe aan bezit ('proper
ty'): het staat zowel voor 'eigendom' in de strikt economisch-juridische 
betekenis van het woord, als voor het geheel van 'lives, liberties and esta-
tes'.20 . 

Met de beschikkingsmacht die aan het individu over zichzelf wordt 
toegekend is zijn plaats in het maatschappelijk leven niet meer vanzelf
sprekend. De gemeenschap gaat nu bovendien niet meer vanzelfspre
kend aan het individu vooraf: sociale banden zijn kunstmatig, individuen 
zijn een realiteit. De individualistische denkbeelden zijn daarmee tot 
probleem geworden en roepen de nodige reacties op. In die reacties 
neemt de wijze waarop de passies en hartstochten van individuen beoor
deeld en eventueel gestuurd moeten worden een belangrijke plaats in. 

De oplossing die Hobbes kiest voor het omgaan met de passies en 
hartstochten van mensen is onderdrukking van de passies door dwang en 
repressie via een soevereine macht. De oplossing die Locke zoekt is een 
regulering van de individuele passies via het sluiten van sociale contrac
ten tusssen burgers onderling, waardoor zij zich verplichten tot bepaalde 
a&praken.21 Het is een regulering die deels via de staat en deels via de 
burgerlijke maatschappij loopt.22 

Tegenover de visies van Hobbes en Locke staan zeventiende-eeuwse 
denkers die beide auteurs verfoeien. Voor sommigen betekenen de op
vattingen van Hobbes en Locke een vloek aangezien ze lijnrecht ingaan 
tegen de moraalfilosofie en de religieuze voorschriften over hoe de mens 
behoort te zijn. Tegenover die reactie - waarin het sociaal contractden
ken wordt verworpen ten bate van de samenleving zoals die door God 
gegeven is - staat echter de groeiende twijfel over de effectiviteit van 
moralistische waarschuwingen en over de dreiging met verdoemenis om 
het menselijk handelen te reguleren. tl Hobbes' legitimatie van eigenbe
lang ontzet echter veel van zijn tijdgenoten. Een van hen schrijft dat 
wanneer Hobbes' principes zouden prevaleren, dat zou betekenen ' ... dat 
eer en deugdzaamheid en getrouwheid vaarwel worden gezegd omdat 
alles plaats moet maken voor eigenbelang' ,l4 

Maar men ziet ook positieve kanten in de opvatting dat de mens uit is 
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op eigenbelang. Zo biedt het een legitimatie voor democratische theo
rieën waarin met het individu rekening gehouden moet worden. Boven
dien zien velen het als onontkoombaar, aangezien eigenbelang tot de 
'natuurlijke' neigingen van de mens zou behoren en de onderdrukking 
hiervan gedoemd is te mislukken.25 

Een belangrijke verandering in de argumentatie doet zich voor wan
neer dit streven naar eigenbelang niet meer alleen als onontkoombaar, 
maar ook als produktief voor de gemeenschap wordt gezien. Het feit dat 
mensen zich laten sturen door eigenbelang wordt niet alleen op weten
schappelijke gronden aanvaard - een idee over hoe de mens is in plaats 
van hoe die zou moete1l zijn - maar ook op grond van het feit dat deze 
passie voor eigenbelang ten goede kan komen aan het algemeen belang. 
Die redenering zal vooral in de achttiende eeuw aan invloed winnen en 
bekend worden onder de idee van 'the invisible hand' van Adam Smith:26 

door het nastreven van hun eigen belangen zullen individuen, zonder dat 
ze het wet~ en er op uit zijn, een bijdrage leveren aan het algemene 
welzijn.27 

Het nastreven van eigen voordeel wordt door Adam Smith niet langer 
uitgedrukt als een destructieve, oncontroleerbare, wilde passie of on
deugd, maar als een respectabel menselijk: motief dat materieel en econo
misch wordt opgevat. Het erkennen van eigenbelang ,!lIs natuurlijk mo
tief van menselijk handelen hoeft niet 'meer als ramp te worden be
schouwd. maar de ramp wordt produktief gemaakt. 28 Overigens wijst 
Adam Smith er nadrukkelijk op dat zijn individualistische opvatting over 
eigenbelang en het daarmee verband houdende mechanisme van 'the 
invisible hand' niet op zichzelf staan. Voorwaarde voor het goed functio
neren van de markt is volgens Smith het bestaan van moral sentiments 
buiten de sfeer van de markt. De kracht van sympathie en compassie, de 
gegeven zin voor gepastheid en het sociale geweten van individuen die 
buiten de markt bestaan, zullen er volgens hem in belangrijke mate toe 
bijdragen dat de mogelijke kwalijke kanten van het najagen van eigenbe
lang in de sfeer van de markt worden beteugeld. 

Behalve het onvoorwaardelijk. toejuichen of afwijzen van eigenbelang, 
of het sturen van passies, is in de achttiende eeuw nog een reactie zicht
baar op eigenbelang die er, in de woorden van Hirschman, op neer komt 
dat vuur met vuur wordt bestreden.29 In dat geval wordt gediscrimineerd 
om relatief onschuldige passies in te zetten tegen gevaarlijke en destruc
tieve passies. Zo kan, zoals Mandeville meende, het streven naar luxe of 
hedonisme als een minder l-waadaardige passie worden besmouwd dan 
luiheid ('sloth') die kan ontstaan wanneer men tracht de hang naar luxe 
te verbannen. Waat luiheid wordt gezien als ondeugd en destructieve 
passie, wordt hebzucht een gerechtvaardigd motief. 

Zowel het denken in termen van 'the invisible hand' als de idee van 
tegenwicht biedende passies gaat uit van een idee van economische cal-
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culatie. Niet alleen omdat gerechtvaardigde passies in economische ter
men van 'belangen' ,worden uitgedrukt,lD maar ook omdat die gedachten 
sterk gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van een markteconomie. De 
mens wordt gezien als een rationeel wezen dat gericht is op het nastre
ven van eigen, economisch, voordeel. Dit idee over economisch indivi
dualisme hangt nauw samen met de ontwikkeling van politiek individua
listische opvattingen zoals die in eerste instantie door Locke zijn ver
woord. Het bezitsindividualisme kreeg verdere betekenis in een 
samenleving waarin de markteconomie en daarvan afgeleide termen 
steeds belangrijker worden. 

De Verlichting toont een samengaan van erkenning van politiek en 
economisch individualisme.Jl Locke en Smith delen gedeeltelijk dezelfde 
veronderstellingen. Beiden gaan uit van een abstract concept van het 
individu, dat wordt beschouwd als een autonoom handelend subject dat 
zelf het best in staat is over zijn eigen belangen te oordelen. 

2.4 INDIVIDUALISME IN DE NEGENTIENDE EEUW: REACTIES 
OP DE FRANSE EN AMERIKAANSE REVOLUTIE 

De omwentelingen die de Amerikaanse en Franse revolutie teweeg 
brachten betekenden een volgende fase in individualistisch denken. De 
ideeën ,van politieke gelijkheid en individuele vrijheid die gegarandeerd 
moeten worden door de staat zijn vruchten van de Verlichting. Burgers 
worden geacht op basis van instemming macht af te staan aan de staat. 
De regering ontleent haar autoriteit aan deze instemming. In ruil voor 
de instemming die burgers geven, wordt de staat geacht hun individuele 
rechten te beschermen en het nastreven van hun individuele belangen 
mogelijk te maken. In de reactie op deze revoluties doet de term 'indivi
dualisme' feitelijk haar intrede. Het individualisme dat volgt op de revo
luties van eind achttiende eeuw, kent een massale vorm: de opvatting dat 
de mens in principe vrij is en slechts met instemming macht kan afstaan 
krijgt voor veel meer individuen dan ooit daarvoor betekenis. 

Volgens sommigen is dat een zegen, volgens anderen een vloek en 
volgens weer anderen ontstaat hierdoor een onevenwichtige situatie 
waarin gezocht moet worden naar een evenwicht tussen de nieuw verkre
gen vrijheden en de erkenning van eigenbelang aan de ene kant en het 
welzijn van de gemeenschap aan de andere kant. 

Aanhanger!; van de Verlichtingsidealen en van de Franse en Amerikaanse 
revolutie benadrukken dat de mens van nature vrij en met beschikking 
over de rede wordt geboren.12 Die vrijheid moet beschermd worden; 
door de rede kan het individu een beroep doen op individuele reèhten. 
Dat gedachtengoed wordt met verschillende nadrukken en accenten uit
gedragen door auteurs als Kant, Rousseau, Voltaire en Paine. 
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De tegenreactie laat echter niet lang op zich wachten. Burke verzet 
zich al snel in scherpe bewoordingen tegen de idealen van de Franse 
revolutie. In zijn Rej1ections on the Revolution in Frtmce uit 1790 noemt hij 
de Verklaring van de Rechten van de Mens een funeste dwaling en een 
verkeerde abstractie die de maatschappij reduceert tot niets anders dan 
een optelsom van geïsoleerde atomen, die tegengesteld is aan het natuur
lijke model van gemeenschap waarin de mens innig verweven is in een 
netwerk van bezorinen tradities en solidariteit. Burke spreekt zijn angst 
uit voor de gevolgen van een samenleving waarin alles verandert en 
waarin geen solide normen voor het menselijk handelen meer bestaan: 

' ... het Gemenebest zelf zal in slechts enkele generaties verschrompe
len, versplinterd worden in het stof en gruis van de individualiteit en 
uiteindelijk zal het zich verspreiden over alle windstreken' .33 

Het verlies van de traditionele moraal - mede ingegeven door de ver
minderde invloed van godsdienst en religie - zou volgens Burke tot een 
utilitaristisch individualisme leiden, waarin de individuele mens de ma
ker van zijn eigen moraal is en zich slechts zal richten op eigenbelang.34 

Ook de Franse theocraat De Maistre keert zich al in een vroeg stadium 
tegen het individualisme van de revolutie. Zijn weerzin tegen de idee van 
individuele rechten gaat gepaard met een afkeer van de rationalistische 
gee~t van de Verlichting en van het protestantisme die volgens hem bij
dragen aan het kapot maken van de traditionele, corporatieve, organi
sche maatschappelijke ordening. De Maistre ziet een direct verband tus
sen het afnemen van de invloed van religie en de opkomst van het door 
hem zo verfoeide 'atomistische' idee van Je rechten van de mens. 

De Maistre is de eerste die het woord 'individualisme' gebruikt om de 
kwalijke gevolgen van de Franse revolutie uit te drukken. In 1820 spreekt 
hij zich uit tegen het politieke protestantisme en het individualisme: 

'Inderdaad liep Frankrijk voorop wat ideeën betreft, maar ongelukki
gerwijs, als zij zich vergisw, volgde Europa haar dwalingen; ( ... ): als 
gevolg daarvan zou deze diepe en verschrikkelijke scheiding der gees
ten, deze versnippering van alle doctrines, het politiek protestantisme 
dicht bij het absolute individuallime brengen, wat de kastijding van 
Frankrijk en Europa betekent'.ls 

Zowel Burke als De Maistte keren zich tegen het modernisme van de 
Franse revolutie. Beïden verlangen terug naar een maatschappij waarin 
sprake is van gegeven gezagsrelaties, bezonnen tradities en vanzelfspre
kende stabiliteit. De ideeën van de Verlic:htingsdenkers waren in de opi
nie van deze anti-revolutionairen niet zozeer onjuist, àlswd verdorven en 
gevaarlijk. Het benadrukken van Je soevereiniteit van het individu moet 
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volgens hen wel bijna vanzelfsprekend leiden tot anarchie en wanorde. 
Zo vraagt Lamennais zich in 1829 af wat macht zonder gehoorzaamheid 
en recht zonder plicht nog betekenen wanneer individualisme over
heerst. 

'Het individualisme dat elk idee van gehoorzaamheid en plicht vernie
tigt, vernietigt daarmee zowel het gezag als de wet; wat blijft vervol
gens anders over dan een verschrikkelijke verwarring van belangen, 
passies en uiteenlopende meningen?'36 

Het bestrijden van passies met andere passies of het omzetten van passies 
in gerechtvaardigde belangen is hier niet aan de orde. Individualisme 
betekent alleen maar een vergroting van niet meer te sturen passies, 
belangen en opinies. 

Het zijn echter niet alleen auteurs die terugverlangen naar een stabiele, 
orderlijke maatschappij van vroeger die zich keren tegen de Verlichtings
idealen en de Franse revolutie. Ook vanuit progressieve hoek wordt een 
negatief oordeel geleverd over de Franse revolutie en de desintegratie en 
atomisering die als gevolg daarvan in het maatschappelijk leven zou ont
staan. De Maistre deelt zijn angst voor de desintegratie en atomisering 
met aanhangers van Saint-Simon. Individualisme hoort volgens deze 
utopisch socialisten in het rijtje van moderne kwaden waaronder ook 
egoïsme, wanorde en desintegratie van het maatschappelijk leven val
len.17 Het zijn deze utopisch socialisten die 'individualisme' in. de jaren 
twintig op meer systematische wijze als pejoratief gaan gebruiken. Maar 
anders dan De Maistre verlangen de utopisch socialisten niet terug naar 
een maatschappij zoals die ooit heeft bestaan. Zij willen een nieuwe vorm 
van gemeenschap waarin geen plaats meer is voor individuele belangen 
en concurrentie, maar waarin harmonie, stabiliteit en een eerlijke verde
ling en ontplooiing mogelijk zijn. Niet een maatschappij waarin feodali
teit en kerkelijke macht centraal staan, maar een progressieve, industriële 
doch rechtvaardige maatschappelijke orde met een seculiere religie 
vormt hun kader. Het individualisme waar zij zich tegen keren, verwijst 
meer .naar de gevolgen van economische vrijheid, individuele concurren
tie en het nastreven van eigenbelang, dan naar de idee van gelijkheid en 
de rede als wdanig. IS De utopisch socialisten streven naar een maat
schappij 'voorbij-het-individualisme'. 

In Engeland zijn het de Owenisten die een soortgelijke visie uitdragen 
en in de Engelse taal het woord 'individualisme' introduceren. In 1834 
schrijft de Owenistische auteur Samuel Austin dat 'beweegredenen van 
antipathie en individualisme, zoals de liefde voor accumulatie, aanzien, 
stand, privileges en dominantie', onbekend zouden zijn in de samenle
ving die door de Owenisten wordt nagestreefd.39 De Owenisten gebrui
ken de term individualis~e in nauwe en onderlinge samenhang met de 
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termen socialisme en sociale wetenschap. Individualisme en socialisme 
vormen bij hen een tegenstelling; waar individualisme staat voor het 
verval van de samenleving als gevolg van de Verlichting, wordt socia
lisme begrepen als een synoniem voor een specifieke manier van onbaat
zuchtig handelen ten opzichte van het gemeenschappelijke goed. De 
grondslagen van deze manier van handelen worden uitgedrukt in de term 
'social sciences' dat een alternatief moet bieden voor het idee van 'indivi
duele wetenschap' of 'politieke economie'.40 

Tot de tegenstanders van het Verlichtingsindividualisme kunnen ook 
veel romantici gerekend worden.il Tegenover de abstractie van indivi
duele rechten en de Rede plaatsen zij de uniciteit van het individu en het 
gevoelsmatige. Tegenover universaliteit en gelijkheid wordt particulari
teit en de bijzonderheid van het individuele geplaatst. De Verlichting zou 
het gevoelsleven van de mens kapot hebben gemaakt en geen aandacht 
hebben voor zelfverwerkelijking. 

De romantische kritiek op de Verlichting ontstaat in Duitsland aan het 
eind van de achttiende eeuwen wordt onder andere uitgedragen door 
Friedrich Schlegel, FriedriCh Schleiermacher en Wt.lhelm von Hum
boIdt. Tegenover de invloed van het denken in termen van 'belangen' 
pleiten zij voor ruimte voor nieuwe passies. De passie~ van de romantici 
zijn niet gelegen in het nastreven van eigc;nbelang of materiële weelde, 
maar komen meer overeen met wat we nu aanduiden als 'hartstochten'. 
Het gaat hen om het vrij kunnen ontwikkden van individuele gevoelens 
en beleving, om het kunnen ondergaan van de natuur en om hartstochte
lijke in plaats van beredeneerde liefde. De vroege Duitse romantici gaven 
aan hun idealen van zelfrealisatie en uniciteit vorm door middel van de 
term 'lndividualität'. Dit concept van individwliteit heeft dus weinig 
overeenkomsten met het Verlichtingsindividualisme. Toch worden na 
1840 de termen individualisme en individualiteit steeds vaker als syno
niem gebruikt.i2 Georg Simmel constateert in dit verband een nieuw in .. 
dividualisme: 

'... men zou deze de kwalitatieve kunnen noemen, tegenover het 
kwantitatieve individualisme uit de achttiende eeuw, of die van de 
uniciteit tegenover die van de ~nderlijkheid'.43 

De door de Romantiek geïnspireerde opvatting over individualisme heeft 
zich ontwikkeld via verschillende richtingen en aspecten ervan zijn terug 
te vinden bij uiteenlopende auteurs als Max: Stirner, Friedrich Nietzsche 
en Sören Kierkegaard.14 Maar ook bij anderen hebben romantische op
vattingen over het individu ingang gevonden. Zo pleiten de al genoemde 
utopisch socialisten voor individuele zelfontplooiing en voor ruimte voor 

. eigen gevoelens en hartstochten. u In Duitsland zelf ontwikkelt het ro
mantisch geïnspireerde individualisme zich snel tot een organische en 
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nationalistische theorie over de gemeenschap. Het unieke individu zou 
zijn zelf expressie en individualiteit moeten vinden in een samensmelting 
met de gemeenschap en volk zodat er een organische eenwording ont
staat.% In de Verenigde Staten zijn het auteurs als Thoreau en Emerson 
die tegenover het economische gerichte individualisme van de Verlich
ting een individualisme in cultuur-sociologische zin plaatsen. Emerson's 
idee over 'self-reliance' is een seculiere vorm van innt'slijke beleving en 
zelfstandig oordeelsvermogen, geïnspireerd op romantische opvattingen 
over het individu. Emerson schreef: 

'Vertrouw op u zelf. elk hart trilt mee bij de klank van die stalen snaar. 
Aanvaard de plaats, die de goddelijke voorzienigheid u toebestemd 
heeft, de samenleving met uw tijdgenoten en het verband der gebeur
tenissen. Zo hebben steeds de grootste geesten gedaan. Argeloos als 
kinderen vertrouwden zij zich toe aan de genius van hun eeuw; blijk 
gevend van het besef dat het absoluut betrouwenswaardige slechts in 
hun eigen hart woonde, dat het zich openbaarde in hun handelen en 
hun hele wezen beheer8te.'47 

Het op de Romantiek geïnspireerde individualisme is eenduidig in de 
kritiek op bepaalde idealen van de Verlichting, maar is veelvormig in de 
gedaantes die het heeft aangenomen. Waar de vroege romantici vooral 
de absolute uniciteit van het individu benadrukten, is het al snel ook 
opgenomen in maat!;chaPpijvisies waarin de gemeenschap boven het in
dividu wordt geplaatst. 

Behalve de pertinente voorstanders en de verschillende tegenstanders 
van de Verlichtingsidealen en de Franse revolutie is in de eerste helft van 
de negentiende eeuw nog een andere reactie zichtbaar op individualisme. 
In die visie wordt individualisering niet zozeer toegejuicht of veraf
schuwd, maar eerder als logisch, onvermijdelijk gevolg van een democra
tische, liberale maatschappij opgevat, waaraan zowel goede als slechte 
kanten zijn verbonden De Tocqueville schrijft in dat verband: 'Het indi
vidualisme is van oorsprong democratisch, en het dreigt zich te ontwik
kelen in de mate waarin omstandigheden gelijker worden. '48 Het indivi
dualisme is van recente datum volgens De Tocqueville, aangezien het een 
gevolg is van een democratische maatschappijstructuur. In het 'l'ancien 
régime' kon van individualisme geen sprake zijn: 

'Onze vaders hadden het woord individualisme niet, dat wij hebben 
uitgedacht voor ons gebruik, omdat er in hun tijd geen individu be
stond dat niet een groep toebehoorde, en daarom niet als volstrekt 
alleen kon, worden beschouwd.'49 

Individualisme is voor De Tocqueville logisch en verklaarbaar, maar daar-
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mee niet zonder gevaren. Het geeft de mensen de mogelijkheid zich 
terug te trekken van anderen, maar die ontwikkeling kan een gevaarlijke, 
ongecontroleerde groei van de staat met zich meebrengen. Doordat in
dividuen los van elkaar komen te staan verdwijnen de sociale banden die 
noodzakelijk zijn voor een effectieve controle van de staat. Dat dat in 
Amerika niet gebeurt is volgens De Tocqueville te danken aan het feit 
dat men de mogelijke destructieve gevolgen van het individualisme weet 
te overwinnen door Vrijheid. Het individualisme wordt gekeerd door een 
actief burgerschap en vrije (politieke) organisatie. 

Hier is dus sprake van een discrimineren tussen passies - en van een 
bestrijden van passies met pru;sies. Onder het hoofdstuk 'Over de bestrij
ding van de effecten van individualisme' conludeert De Tocqueville dat 
kwaad met kwaad kan worden tegengegaan: 

'Veel mensen in Frankrijk zien de toenemende gelijkheid in omstan
digheden als een eerste kwaad, en de politieke vrijheid als een tweede. 
Wanneer zij gedwongen zijn zich te onderwerpen aan de eerste, pro
beren ze op z'n minst aan de tweede te ontsnappen. En ik, ik zeg dat 
er maar een effectieve remedie is om de mogelijke gevaren van gelijk
heid te bestrijden, namelijk politieke vrijheid.'50 

De ondeugd van politieke vrijheid wordt dóor De Tocqueville zo ingezet 
om de mogelijke kwalijke kanten van het individualisme te beteugelen. 

Een passie die dezelfde functie kan hebben, is volgens De Tocqueville 
verlicht eigenbelang. De Tocqueville vergelijkt de oude maatschappij, 
waarin deugden op zichzelf als waardevol werden beschouwd, met de 
moderne maatschappij, waarin het beeld dominant i5i dat de mens minder 
bereid is tot zelfopoffering en wordt gestuurd door eigen belangen. 
Sommige moralisten maken zich druk over het verlie5i van zelfopoffe
ring. Anderen zien dat het nastreven van eigenbelang ook ten dienste 
kan staan aan het algemeen belang: het zou dm in het privébdang van 
individuen zijn om anderen te hdpen Die twee redeneringen verschillen 
essentieel; in het eerste geval gaat het er om dat de mens goed moet 
doen omdat het nobel is om goed te doen, in het tweede geval moet ze 
goed doen omdat bescheiden zelfopoffering even noodzakelijk is voor 
het veilig stellen van eigen belangen als voor die van anderen. 

Volgens De TocqueviHe is de mens gericht op eigenbdang, maar dit 
hoeft geen ruwe en ongerichte vonn van eigenbelang te zijn. In een 
verlichte vonn kan het nastreven van eigen voordeel gecombineerd wor
den met de belangen van medeburgers. Verlicht eigenbelang is niet ver
heven maar wel duidelijk en betrouwbaar, aangezien het de natuur van 
mensen niet ontkent en het binnen het bereik van allen ligt. Het veron
derstelt geen grote daden van zelfopoffering, maar het verlangt kleine, 
dagelijkse handelingen van zelfverloochening. Het maakt de mens niet 
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van zichzelf deugdzaam, maar het disciplineert hem tot matigheid, be
scheidenheid en zelfbeheersing. Het zal, wanneer het de hde morde 
wereld beheerst, leiden tot minder opzienbarende vormen van deugd
zaamheid, maar ook tot minder ernstige vonnen van verdorvenheid. 

De Tocqueville's argumenten gaan uit van een rationele afweging van 
kwalijke en minder kwalijke passies. Zijn voorkeur is niet gebaseerd op 
wensen en verlangens naar hoe het zou moeten zijn, maar hoe het nu 
eenmaal is. Het erkennen van eigenbelang is niet zozeer wenselijk als on
ontkoombaar: 

'Ik ben niet bevreesd te zeggen dat de leer van het welbegrepen ei
genbelang, van alle filosofische theorieën, naar mijn idee het beste 
tegemoet komt aan de behoeften van deze tijd, en dat ik er de beste 
garantie in zie om mensen tegen zichzelf te beschennen. ( ... ) Ook al 
vindt men de leer niet perfect, men zal hem toch moeten accepteren 
als noodzakelijk.'51 

Het gaat De Tocqueville niet zozeer om een vanzelfsprekende 'invisibIe 
hand', maar om een bewuste strategie waardoor - onder andere door 
educatie - burgers overtuigd raken van hun gemeenschappelijke belan
gen. Wanneer men burgers duidelijk kan maken dat het in ieders belang 
is ook voor anderen op te komen en mensen kan leren dat het noodzake
lijk is soms bepaalde privébelangen op te geven om andere bdangen te 
redden, is er niet zozeer sprake van ongericht en destructief eigenbelang, 
maar van een, hoewel niet ideale, toch heilzame, verlichte vonn van ei
genbelang. 

Hoewel De Tocqueville steeds een gerichte vonn van eigenbelang be
pleit, is zijn uiteinddijke oordeel over eigenbdang toch ambivalent. Ver
licht en onbehouwen eigenbelang lijken dicht bij elkaar te liggen. 

'Indien de leden van een gemeenschap, wanneer ze gelijker worden, 
onverschillig en lomp blijven, is het moeilijk te voorspellen tot wat 
voor stupide excessen hun egoïsme kan leiden: en niemand kan op 
voorhand voorzien in welke beschamende misère zij zichzelf zullen 
storten, uit angst iets van hun eigen welzijn te zullen moeten opoffe
ren voor het geluk van hun medemens.'s2 

Op soortgelijk wijze is de houding van De Tocqueville ambivalent waar 
het gaat om de waardering van economische vooruitgang, vrijheid en 
particuliere materiële welvaart. Enerzijd5i beweert De Tocqueville na
drukkelijk dat er een nauwe samenhang bestaat tussen (economische) 
vrijheid e~ een produktieve industrie, maar anderzijds signaleert hij dat 
een vergaand verlangen naar materiële vooruitgang de vrijheid van bur
gers in gevaar kan brengen. Waar de smaak naar materiële bevrediging 
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sneller groeit dan de ervaring met vrije instituties en kennis door onder
wijs, bestaat het gevaar dat de mens zijn zelfbeheersing verliest. Mensen 
richten zich slechts op eigenbelang terwijl ze denken geen tijd meer te 
hebben voor publieke zaken: 

'Die mensen denken de leer van het eigenbelang te volgen, maar de 
opvatting die zij over die leer hebben is weinig verfijnd; om beter te 
waken over wat Zij hun zaken noemen, verwaarlozen ze het voor
naamste, namelijk om meester over zichzelf te blijven.'53 

De Tocqueville neemt hiermee afstand van de opvatting dat het nastre
ven van materieel eigenbelang zonder meer de maatschappij ten goede 
zal komen. Het omgekeerde is eerder mogelijk: wanneer burgers geobse
deerd zijn door het nastreven van eigenbelang, kan dat leiden tot 
machtsmisbruik door een slim en ambitieus individu.s4 De economische 
expansie en de preoccupatie van het individu met verbetering van zijn 
eigen economische positie heeft volgens De Tocqueville zowel geleid tot 
democratische vrijheid als dat het deze in gevaar brengt. Zowel de eco
nomische expansie als het individualisme in een democratische maat

. schappij zijn in de visie van De Tocqueville in de basis ambivalent. 
Zijn visie verschilt van de pertinente vooI'!itanders van de Verlichtingsi

dealen in die zin dat hij individualisme.niet zozeer wenselijk maar onont
koombaar acht. Hij uit zijn twijfels over een algemeen streven naar ei
genbelang en najagen van materieel voordeel en problematiseert de idee 
van een vanzelfsprekende 'invisibie hand' tussen eigen- en algemeen be
lang. Hij verschilt echter ook van de verschillende tegenstanders die 
denken dat het individualisme kan worden onderdrukt door terug te 
keren naar een oude maatschappij of kan worden overstegen. in een 
maatschappij waarin voor eigenbelang geen plaats meer is. Tenslotte ver
schilt hij van de romantici die helemaal niets willen weten van het Ver
lichtingsdenken en daarvoor individuele gevoelens en zelfverwezenlij
king in de plaats zetten. 

2.5 INDIVIDUALISME, ETNOCENTRISME EN SEKSE 

Individualistische denkbeelden zijn uitermate invloedrijk in het westerse 
denken. Ze worden echter, zowel vroeger als nu, ook heftig bekritiseerd. 
In de vorige twee paragrafen is die kritiek historisch geplaatst en zijn 
verschillende argumentaties aangegeven voor en tegen het individua
lisme. In deze paragraaf gaat het om de consequenties van de veronder
stellingen van opvattingen over het individu, individuele rechten en indi
vidualisme voor bepaalde groepen. 

Een van de belangrijkste kritieken is het abstracte karakter van veel 
individualistische denkbeelden waardoor de maatschappelijke context 
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van menselijk leven uit het zicht verdwijnt. Die kritiek voert terug op het 
sociaal contractdenken en de idee dat de mens de bezitter is over zich
zelf. In dat idee wordt het zelf als een geobjectiveerde grootheid van 
wensen en belangen opgevat die gekend kunnen worden via de rede. In 
zijn boek Sourees ut the Selfkritiseert Taylor dit, wat hij noemt, 'punctual 
self' van Locke. Het 'punctual selP verwijst naar de abstracte omschrij
ving van het zelf, los van elke constitutieve betrekking, los van elk idee 
dat de identiteit van individuen wordt gevormd door betrekkingen met 
anderen en los van het feit dat hij zich bevindt in een omgeving waarin 
morele kwesties van belang zijn.ss Volgem. Taylor is bij Locke de zelf
waarneming en het idee dat het zelf een object is dat men kan leren 
kennen het karakteristieke element van de persoonlijke identiteit: per
soonlijke identiteit is aldus een kwestie van zelfbewustzijn.só 

De abstracte, neutrale conceptie van het zelf wordt ook gekritseerd 
vanwege het vermeend universalistische karakter ervan. De kritiek luidt, 
kort aangeduid, dat hoewel de individualistische denkbeelden worden 
geacht in gelijke mate voor alle individuen op te gaan, dit feitelijk niet 
het geval is (geweest). Deze kritiek betreft met name het klassespecifieke, 
seksespecifieke en etnocentrische karakter van individualistische denk
beelden. Vrouwen, slaven en mensen met geen of weinig bezit zijn lang 
uitgesloten geweest van individuele rechten, aangezien zij niet als 'indi
vidu' werden aangemerkt. 

Met de kritiek op de uitsluiting komt een fundamentele tegenstrijdig
heid naar voren in het sociaal contract- en Verlichtingsdenken: enerzijds 
gaat men er vanuit dat ieder mens de beschikking heeft over aan de 
natuurwet ontleende grondrechten en begiftigd is. met rationele vermo
gens, maar anderzijds worden bepaalde mensen uitgesloten van dit 
mens.-zijn. Tegenstanders van deze vormen van uitsluiting stellen niet 
zoz.eer de grondgedachten van het natuurrecht ter discussie, maar rich
ten de aandacht vooral op de willekeurige uitsluiting. Zü begint Condor
cet in 1781 zijn pleidooi voor de afschaffing van de slavernij in de kolo
nieën met de volgende zinnen: 

'Hoewel ik niet dezelfde huidskleur heb als Gij, heb ik U altijd be
schouwd als mijn broeders. De natuur heeft U geschapen met de
zelfde geest, met dezelfde rede, met dezelfde deugden als de blan
ken.'!7 

.Mary Wollstonecraft beroept zich in 1792 in haar A Vmdication of the 
Rights ~f Woman eveneens op de rede om de uitsluiting van vrouwen van 
individuele rechten te kritiseren: 

'Indien de abstracte rechten van de man discussie en explicatie moe
ten doorstaan, zullen die van de vrouw, redenerend op analoge wijze, 
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niet onttrokken worden aan dezelfde test. ( ... ) Wie maakte van de 
man de exclusieve beoordelaar, terwijl de vrouw met hem de gift van 
de rede deelt?'S8 

Individualistische denkbeelden, zoals ze vóór, tijdens en nà de Verlich
ting zijn ontwikkeld, hebben niet voor alle mensen evenveel betekenis 
gehad: in plaats van universeel lijken ze klasse-, sekse- en etnisch speci
fiek. 59 Betekentmt dat individualisme als zodanig gekritiseerd moet wor
den, of biedt het juist ook voor de groepen die in eerste instantie worden 
uitgesloten belangrijke waarden? Met betrekking tot sekse: is individua
lisme een seksespecifiek of 'gendered' concept, en zo ja, hoe en in welke 
mate? Ik wil hier betogen dat het te simpel is het individu en individua
lisme af te doen als misogyne of racistische concepten (hoewel ze zowel 
masculiene als emocentrische elementen kunnen bevatten), en dat het 
adequater is de concepten als ambivalent ten opzichte van sekse en etni
citeit te typeren. 

Dat het individualisme westers is, is bijna een cliché. Het lijkt een 
gemeenplaats om het af te zetten tegen niet-westerse samenlevingen, 
waarin gemeenschapsdenken zou overheersen~ Beide kennen echter vele 
variaties; niet alle westerse samenlevingen zijn even individualistisch 
(Nederland en de Verenigde Staten vC?rtonen in dit verband nogal wat 
verschillen), terwijl achter de term 'niet-westerse samenlevingen' een 
grote verscheidenheid aan verschillende culturen schuilgaat (gemeen
schapsdenken heeft in China een andere inhoud dan in Centraal Afrika). 
Het ongecompliceerd typeren van individualisme als westers, kan er ge
makkelijk toe leiden dat hierin opgesloten waarden als niet-relevant voor 
andere culturen worden beschouwd en gemeenschapswaarden in wes
terse samenlevingen onzichtbaar blijven. 

Een vergelijking met andere culturen is - ook wanneer het perspectief 
beperkt is tot westerse culturen, zoals in deze studie - van belang om te 
laten zien dat het westerse individualisme niet vanzelfsprekend is, maar 
een redelijk recent cultureel verschijnsel. Die vergelijking laat ~ovendien 
zien dat - ook wanneer we terughoudend zijn met generaliseren - er wel 
degelijk sprake is van een essentieel verschil tussen westerse en niet
westerse culturen in de vorming van de identiteit en de houding van 
individuen. Hoewel het beroep op onafhankelijkheid en individualiteit in 
het westen een oppervlakkige aangelegenheid kan zijn, bijvoorbeeld 
wanneer mensen massaal hun eigen identiteit proberen te benadrukken 
via stereotype uitdrukkingen, vormt het een essentieel onderdeel van de 
westerse cultuur. Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer we de verwachtingen 
van jonge kinderen in verschillende culturen vergelijken; terwijl in West
europese landen van kinderen wordt verwacht dat ze een zelfstandig 
individu worden doordat ze het ouderlijk huis verlaten, dat ze op zichzelf 
leren staan en eigen meningen ontwikkelen ten opzichte van die van hun 
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ouders, wordt van kinderen in India verwacht dat ze hun verlangen naar 
familiebanden kenbaar maken, dat ze het als probleem ervaren wanneer 
ze beslissingen alleen moeten nemen en dat ze hun hulpeloosheid laten 
merken wanneer familieleden afwezig zijn.60 

Dit zijn twee verschillende patronen, die vreemd voor elkaar kunnen 
lijken. Westerlingen zijn geneigd de Indiase cultuur als een vorm van 
'zwakheid' aan te duiden, terwijl Indiërs de westerse cultuur als gevoel
loos kunnen zien. Zoals Taylor opmerkt, zijn beide visies emocentrisch, 
aangezien ze doen voorkomen of een bepaalde manier van zijn en leven 
de meest 'werkelijke' en daarmee de juiste is.61 Het is ook etnocentrisch 
WdIllleer we als vanzelfsprekend aannemen dat een 'zelf' datgene is waar 
wij - volgens culturele gewoonten - verwacht worden naar te verlan
gen.62 Behalve dat we daarmee zouden verwachten dat anderen zijn zoals 
we onszelf zien, impliceert het een hiërarchie in verlangens en behoef
ten, waarbij we die van onszelf boven die van anderen plaatsen. 

Wat we in het Westen als vanzelfsprekende waarden beschouwen, zijn 
feitelijk unieke, culturele waarden, die kritisch bezien kunnen worden. 
Dat die waarden niet vanzelfsprekend zijn wordt duidelijk uit een studie 
van de antropoloog Dumont, die het westen vanuit het perspectief van 
een niet-westerse, namelijk Indiase cultuur beschouwt. Vanuit - wat Du
mont noemt - de holistische Indiase maatschappij, kijkt hij kritisch naar 
de individualistische westerse waarden. Tegelijkertijd beschouwt hij deze 
waarden als essentieel voor het (westerse) maatschappelijk functioneren. 
Individualisme is volgens hem een van de kardinale waarden van mo
delDe maatschappijen waaraan niet valt te ontkomen. Elk voornemen om 
terug te keren naar het holisme in de context van de moderne, westerse 
maatschappij is gedoemd te eindigen bij onderdrukking en impliceert 
een ontkenning van individuele autonomie. Het fascisme mag daarvoor 
als voorbeeld dienen.6J Naar aanleiding van het 'pseudo-holisme' van 
Hider's Derde Rijk concludeert Dumont: 

'In feite laat het totalitarisme op dramatische wijze zien met welk 
probleem wij elke keer opnieuw worden geconfronteerd in de mo
derne maatschappij: namelijk dat het individualisme aan de ene kant 
almachtig is en aan de andere kant permanent en onherstelbaar wordt 
achtervolgd door zijn tegendeel. '64 

Het is niet alleen zo dat elke ontkenning van individualistische waarden 
binnen de context van de westerse maatschappij gedoemd is te eindigen 
in een catastrofe, maar de dominantie van die waarden betekent ook dat 
discriminatie ermee tegengegaan kan worden. Tegenover een mogelijke 
uitsluiting van bepaalde groepen kunnen individualistische waarden, 
voorZover ze aansluiten bij essentiële noties over de Rechten van de 
Mens, ook ingezet worden tégen zowel misogyne als racistische opvat-
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tingen. Zo betoogt Laurent dat het (abstract) individualisme, dat zonder 
aanzien des persoons werkt, een overtuigende strategie biedt voor anti
racisme. Individualisme in deze abstracte betekenis herleidt immers per 
definitie niemand tot een groep, maar beschouwt hem of haar los van 
zijn culturele en biologische kenmerken.65 

Condorcet kon zijn pleidooi voor afschaffing van de slavernij alleen 
houden doordat hij een beroep kon doen op de indiViduele waardigheid 
en de universaliteit van de menselijke rede. Om dezelfde reden kon 
Wollstonecraft de uitsluiting van vrouwen in de aanspraak op rechten 
aan de kaak stellen. Het beStaan van de idee van de Rechten van de Mens 
bood de aanknopingspunten om de ontkenning van deze rechten voor 
vrouwen te kritiseren. Zoals het individualisme ambivalent is wat betreft 
etniciteit, is het dat ook wat betreft sekse. 

In zijn The Political Theory of Possessive Individualism signaleert Macpher
son een fundamentele contradictie in de theorie van J ohn Locke: 

'De grootsheid van het zeventiende-eeuwse liberalisme was zijn ver
dediging van het vrije, rationale individu als het criterium voor de 
goede maatschappij; zijn tragedie was dat deze verdediging noodzake-· 
lijkerwijs een ontkenning van individualisme voor de helft van de 
bevolking inhield. '66 .. 

Macpherson bedoelt daarmee de impliciete veronderstellingen van 
Locke over klasse bepaalde verschillen in rationaliteit en rechten tussen 
burgers. Macpherson gaat er echter aan voorbij dat de theorie van Locke 
een ontkenning inhoudt van dit bezitsindividualisme voor nog een groep 
mensen, namelijk voor een letterlijke helft' van de natie: vrouwen zijn in 
de theorie ván Locke uitgesloten van politieke rechten. 

Het seksespecifieke karakter van Locke's individualistische opvattingen 
is de laatste jaren opnieuw ter discussie gesteld. De verklaringen die 
worden gezocht voor het feit dat alleen (bepaalde) mannen de status van 
individu zouden kunnen verwerven, zijn echter niet altijd dezelfde. Vol
gens sommige auteurs sluit het kader waarbinnen mannen de status van 
individu kunnen bereiken diezelfde Iltatus voor vrouwen per definitie uit: 

'De individualistische traditie, die verondersteld wordt radicaal en 
universeel te zijn, verlangt het om uitgebreid te worden naar vrou
wen, maar is zo geconstrueerd dat dit niet kan.'61 

De opvatting dat Locke'!; concept van het individu vrouwen als zodanig 
uitsluit valt meer te horen in feministische laitieken. Daarin wordt er
kend dat Locke weliswaar brak met het patriarchalisme en met de theo
rie van de absolute macht van mannen vanwege hun status als vader, 
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maar dat hij niet brak met de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen: 
vrouwen waren uitgesloten van het sluiten van sociale contracten. Pate
man meent om die reden dat Locke's 'individu' masculien is.6B Elders 
stelt ze het nog scherper: '... het "individu" is een patriarchale catego
rie'.69 

Het concept van het individu is volgens Pateman afgeleid uit geïnstitu
tionaliseerde relaties van onderdrukking. Zij meent dat het 'seksuele 
contract' dat vrouwen als zodanig aan mannen uitlevert ten grondslag 
ligt aan het sociale contract. Volgens haar sluiten moderne opvattingen 
over het individu en over sociale contracten vrouwen niet zomaar uit, 
maar veronderstellen ze die uitsluiting, aangezien huwelijks- en seksuele 
rechten een belangrijke bron van mannelijke macht zijn. Hoewel Pate
man probeert aan te tonen dat de relatie tussen onderdrukking van vrou
wen en het concept van het individu van epistemologische aard is, slaagt 
ze er niet in overtuigend aan te geven Wflflrom dit precies het geval is. 

Tegenover de mening van Pateman, dat de categorie van het individu 
vrouwenonderdrukking veronderstelt, staan andere meningen, zoals die 
van Butler en Fox-Genovese. Butler betoogt dat Locke's argumenten 
over het individu en het sociaal contract de mogelijkheid openhouden 
dat vrouwen deel kunnen hebben in het sociale contract. 

'Locke's visies op vrouwen ( ... ) illustreren zijn individualisme. Hoewel 
hij geloofde dat vrouwen leden aan natuurlijke zwakheden, had hij 
een klassiek liberaal vertrouwen in de mogelijkheid van individuele 
vrouwen om die natuurlijke obstakels te overwinnen.'70 

Butler verklaart Locke's stilzwijgen over de rol van vrouwen bij het slui
ten van sociale contracten dan ook niet uit de beperktheid van zijn theo
rie, maar uit de grenzen van wat toen mogelijk was te zeggen. 

Evenals Butler vindt ook Fox-Genovese dat de opvattingen van Locke 
in zijn historische context geplaatst moeten worden. Fox-Genovese 
brengt een onderscheid aan tussen de theoretische gelijkheid die Locke 
bepleit en de ongelijkheid in de praktijk. Het lezen van zijn teksten in 
het licht van de theoretische discussie uit die tijd laat volgens haar zien 
dat zowel Hobbes als Locke 

' ... juist de aloude noties van vrouwelijke inferioriteit aanvielen. Ze 
verwierpen niet de politieke en sociale noodwendigheid van de on
derschikking van vrouwen, maar ze rechtvaardigden deze op nieuwe 
gronden en openden als gevolg daarvan de weg tot nieuwe noties over 
individualisme en gelijkheid voor vrouwen'.71 

Fox-Genövese komt dan ook tot een andere conclusie dan Pateman over 
het seksespecifieke karakter van het concept 'individu'. Het individu als 
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zodanig is volgens Fox-Genovese een onpersoonlijke categorie die nie
mand bij voorbaat uitsluit. 

'Theoretisch hoeft het individu niet mannelijk of vrouwelijk te zijn 
en moet het begrepen worden als een onpersoonlijke entiteit - een 
eenheid van soevereiniteit. Historisch gezien is het individu, evenals 
de instituties die ontwikkeld zijn om "zijn" mogelijkheden te realise
ren, seksespecifiek. m 

Ook Elshtain plaatst de opvattingen van Locke in eerste instantie in het 
kader van toen bestaande maatschappelijke verhoudingen en stelt niet 
zozeer de abstract theoretische ideeën van Locke ter discussie, maar de 
toepassing ervan in maatschappelijke sferen en het feit dat Locke zich 
niet kon losmaken van de taal van de oude patriarchalisten. Het pro
bleem ligt er volgens Elshtain enerzijds in dat de theorie van het sociale 
contract is gericht op de openbare wereld en een privésfeer veronderstelt 
waarin dit contract niet van toepassing is. Anderzijds ligt het probleem 
er in dat Locke en ook latere auteurs zich nooit geheel los hebben kun
nen maken van de taal van de oude patriarchalisten, zodat in hun visie 
nog delen van de idee van volstrekte gehoorzaamheid van passieve sub
jecten van de patriarchalisten resoneren. Locke brak met de traditionele 
visie, maar 

' ... beelden en thema's van patriarchalisme bevatten een weerklank en 
trilling die een rol bleven spelen in politieke metaforen, symbolen en 
termen van verhandelingen. Er bestaat geen absolute alleenheerser 
meer die claimt te regeren bij goddelijke rechten. Maar onze lange 
historische ervaring met door mannen (hoewel geen patriarchen in de 
strikte betekenis) gedomineerde gezinnen structureren nog steeds 
onze reactie op politiek en politieke relaties'.73 

De conclusie van FlJx-Genovese en Elshtain lijkt mij, wat betreft hun 
historische situering van de- ideeën van Lode over het 'individu', te
recht.74 Het concept van individualisme is niet wzeer epistemologisch, 
als wel historisch seksespecifiek. Als zodanig is het concept van het indi- . 
vidu of van individualisme niet seksespecifiek, maar dat is het wel in de 
historische situering, aangezien het voor vrouwen niet de betekenis heeft 
gehad die het voor de meeste mannen heeft gehad . Op theoretisch, con
ceptueel niveau, lijkt de conclusie van Elshtain het meest adequaat. Het 
concept van het individu mag dan, zoals Fox-Genovese aangeeft, een 
onpersoonlijke categorie zijn, theoretici kunnen zich nu eenmaal nooit 
geheel losmaken van de taal, symbolen en metaforen die al leven. Boven
dien is het onderscheid van belang dat Elshtain aanbrengt tussen maat
schappelijke sferen. Waar de theoretische opvatting van het individu sek-
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seneutraal mag zijn, is ze dat voorzover ze de openbare sfeer betreft 
waarin sociale contracten worden gesloten. Dat is ze niet wanneer het 
onderscheid tussen maatschappelijke sferen in acht wordt genomen: de 
vraag is immers in hoeverre het niet alleen mogelijk, maar ook wenselijk 
is dat het private leven en persoonlijke verhoudingen worden geregu
leerd via het sociale contract en de taal van marginale nuttigheid en 
berekenbare consequenties.7S En precies in dat onderscheid zijn opvat
tingen v~ mannelijkheid en vrouwelijkheid van belang. Het concept van 
het individu - en ook van individualisme - sluit vrouwen niet als wdanig 
uit, maar sluit hen wél uit voorzover de positie van vrouwen en opvattin
gen over vrouwelijkheid zijn verbonden met een specifieke maatschappe
lijke sfeer, waarin nu juist het individualisme niet van toepassing wordt 
geacht.76 

De categorie van het individu veronderstelt niet de uitsluiting van 
vrouwen als zodanig, maar het heeft in de historische werkelijkheid wel 
vaak tot uitsluiting geleid. Dat betekent dat de relatie tussP..n vrouwen (en 
vIOuwelijkheid) en individualisme negatief noch positief is, maar ambiva
lent.77 Die ambivalentie keert steeds terug, ook in de achttiende- en 
negentiende-eeuwse pleidooien om vrouwen de volwaardige status van 
het individu toe te kennen. Zo bouwt Wollstonecraft voort op al be
staande individualistische waarden, maar kritiseert die waarden tegelij
kertijd voorzover ze niet van toepassing zijn op vrouwen. Wollstonecraft 
is, nog voor dat de termen individualisme en feminisme bestonden, een 
- wat Gordon noemt - 'individualistisch feministe in het tijdvak van de 
revolutionaire bourgeoisie'. 78 Tegelijkertijd denkt Wollstonecraft dat het 
toekennen van individualistische waarden hun vrouwelijkheid ten goede 
zal komen: 

'De conclusie die ik wens te trekken is duidelijk. Maak van vrouwen 
rationale wezens en vrije burgers en ze zullen zich snel tot goede 
echtgenotes en moeders ontwikkelen - althans, op voorwaarde dat 
mannen hun plichten als echtgenoten en vaders niet verontachtza
men.'79 

De Tocqueville constateert enerzijds dat er in de Amerikaanse maat
schappij in de eerste helft van de negentiende eeuw sprake is van een 
toenemende gelijkheid tussen de seksen, maar anderzijds dat vrouwen 
zijn opgesloten in de nauwe cirkel van huiselijke bezigheden, terwijl de 
vader als het natuurlijke hoofd van het gezin wordt beschouwd. De Toc
queville's individualisme heeft daarmee voor vrouwen andere gevolgen 
dan voor mannen. 

John Stuart Mill hekelt de ondergeschiktheid van vrouwen en bepleit 
een uitbreiding van rechten voor hen - hij spreekt zich zelfs uit voor 
'perfecte gelijkheid' tussen de seksen - maar wil deze inzetten om de rol 
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van vrouwen als opvoedsters en verzachtsters van de harde maatschappe
lijke werkelijkheid in de openbare wereld te stimuleren.80 Mill geeft niet 
alleen de spanning tussen individualisme, sekse en maatschappelijke sfe
ren aan, hij geeft ook een perfect voorbeeld van een nieuwe redenering 
van de 'invisibie hand'. Waar de uitbreiding van rechten voor vrouwen 
door velen als een vloek werd gezien, geeft Mill een argumentatie waarin 
de uitbreiding van rechten niet alleen het eigenbelang van vrouwen 
dient, maar vanzelfsprekend zal bijdragen aan de vergroting van het wel
zijn van mannen en de maatschappij in het algemeen. 

2.6 OPVATTINGEN OVER ASPECTEN VAN INDIVIDUALISME 

Uit de vorige paragrafen bleek al dat er geen overeenstemming bestaat 
over de definitie van individualisme. Individualisme is, wat Gallie heeft 
genoemd, een wezenlijk betwist concept, een 'essentially contested con
cept'.~l De belangrijkste kenmerken van dergelijke, omstreden concepten 
zijn: met het gebruik van het concept wordt een waardeoordeel uitge
sproken;8~ de praktijk die ermee wordt aangeduid is in zichzelf complex 
omdat er vele dimensies aan vast zitten; de grenzen waarop het concept 
betrekking heeft zijn relatief 'open' zodat nieuwe onvoorziene situaties 
er in opgenomen kunnen worden.8l 

Veel politiek belangrijke concepten zijn onvermijdelijk omstreden, 
waaronder democratie, rechtvaardigheid, autonomie, macht, instemming 
en privé en openbaar. Zij kunnen niet anders dan binnen een bepaalde 
maatschappij-opvatting gedefinieerd worden waarvan de veronderstellin
gen epistemologisch en ethisch betwistbaar zijn. De discussie over het 
'juiste' gebruik van de term kan daardoor nooit afgesloten worden. Het 
gaat er eerder om de verschillende veronderstellingen te erkennen en 
bereid te zijn deze te bediscussiëren. 

Ook individualisme is een wezenlijk betwist concept: vanaf zijn ont
staan is het omstreden en voor velerlei interpretatie vatbaar geweest. 
Individualisme drukt (evenals individualisering) een waarde-oordeel uit. 
Het gaat niet louter om een beschrijving, maar om een interpretatie van 
de werkelijkheid vanuit een bepaald gezichtspunt. Wanneer we spreken 
over 'het individu' of over 'individualisme' geven we vorm aan twee 
zaken tegelijkertijd: aan een object en aan een waarde. Individu verwijst 
rowel naar het empirische, aanwijsbare individu, als naar de idee van het 
onafhankelijke, autonome, morele wezen dat bepaalde waarden met zich 
meedraagt. 

Daarnaast is, wanneer over individualisme wordt gesproken, de praktijk 
waarnaar wordt verwezen complex: dat blijkt uit de vele dimensies die er 
mee zijn verbonden (waaronder economische, politieke, sociale, juridi
sche) en uit het feit dat de termen die worden gebruikt om deze praktijk 
te duiden ook weer omstreden zijn (bijvoorbeeld egoïsme, zelfstandig-
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heid en zelfontplooiing). Tenslotte zijn de grenzen waarop het concept 
van toepassing wordt geacht open, in die zin dat de reikwijdte waarop 
het concept betrekking heeft, onderdeel van discussie is. 8~ 

Aan de hand van een thematische behandeling van verschillende aspec
ten zal ik trachten meer helderheid te verschaffen in opvattingen over 
individualisme. Die thema's zijn de verhouding tussen individualisme en 
egoïsme, privacy, eigenbelang versus burgerschap, zelfstandigheid en 
moraal, autonomie en zelfontplooüng. Daarbij zal - waar relevant - te
vens aandacht worden geschonken aan opvattingen over mannelijkheid 
en vrouwelijkheid. De aandacht ligt vooral bij opvattingen van negen
tiende-eeuwse auteurs. 

Egoïsme en individualisme 
De vereenzelviging van individualisme met egoïsme is hardnekking. 
Voor velen is individualisme een pejoratief waarmee de nadruk op indivi
duele rechten, die de Verlichting voortbracht, wordt uitgedrukt. Conser
vatieven zien hierin een bedreiging van een sociale orde die tot dan toe 
bepaald werd door de traditie van de feodale maatschappij en waarin 
religie en stand belangrijke ordeningsprincipes waren, terwijl utopisch 
socialisten hun verlangen naar een me~lijke, seculiere, moderne indus
triële maatschappij er door bedreigd zien. Voor de utopisch socialisten is 
vooral de koppeling van individuele rechten -aan bezit een steen des aan
stoots. Die opvatting is ook bij latere socialisten terug te vinden. Zo 
schrijft Marx: 

'Het mensenrecht van het privaat-eigendom is dus het recht, naar 
willekeur (à son gré) en ronder betrekking tot andere mensen, onaf
hankelijk van de maatschappij, van zijn vermogen te genieten en er 
over te beschikken, het recht van het eigen gebruik. '85 

Ook de waarborg van bescherming van het individu in zijn persoon, zijn 
rechten en zijn eigendom kan dat niet oplossen: 

'Door hei: begrip der veiligheid verheft de burgerlijke maatschappij 
zich niet boven haar zelhucht. De veiligheid is integendeel de beveili
ging van haar zelfzucht.'86 

Man' kritiek richt zich met name op de notie van bezit en op de uit
gangspunten van het abstracte individu: hij kritiseert de eerder ge
noemde economisch en politiek individualistische denkbeelden in hun 
onderlinge relatie. 

'Iègenover auteurs die individualisme met egoïsme identificeren staan 
auteurs die trachten een onderscheid tussen beide te formuleren. In so
cialistische kring is het Oscar Wilde die een scherp onderscheid aan-
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brengt tussen egoïsme en individualisme. Anders dan bij Man: staat indi
vidualisme bij Wilde niet voor verzekering van bezit - hoewel hij evenals 
Man: van mening is dat in een socialistische maatschappij alle privébezit 
moet worden afgeschaft - maar voor de mogelijkheid om tot vrije ex
pressie en de bevrijding van de tyrannie van de publieke opinie te komen. 
Expliciet geeft Wilde aan dat dit niet zal leiden tot zelfzucht en egoïsme. 
Nu wordt iemand zelfzuchtig genoemd, zo betoogt Wilde, wanneer hij 
op de manier leeft dîe volgens hemzelf het beste is om de realisering van 
zijn eigen persoonlijkheid mogelijk te maken. Maar voor jezelf denken 
is volgens Wllde niet zelfzuchtig; eisen dat anderen denken zoals jij, is 
zelfzuchtig. Datzelfde geldt volgens WIlde voor egoïsme. In een indivi
dualistische maatschappij zoals Wllde die zich voorstelt zullen mensen 
niet egoïstisch zijn: 'Want de egoïst is degene die eisen aan anderen stelt, 
en de individualist zal dat niet nastreven. Hij zal er geen genot in vin
den.'87 

De relatie tussen individualisme en egoïsme kan op nogal verschillende 
manieren worden gedacht. Dat is niet alleen afhankelijk van de politieke 
stroming waartoe de auteur zich voelt aangesproken, maar ook van de 
manier waarop begrippen en de terreinen waarop ze betrekking hebben 
worden geconceptualiseerd. 

Naar mijn idee is het De Tocqueville die de twee begrippen conceptu
eel het meest duidelijk van elkaar weet te onderscheiden. De Tocqueville 
zet, zoals we al eerder zagen, het nieuwe idee van individualisme af tegen 
egoïsme waar onze voorouders mee vertrouwd waren: 

'Egoïsme is een gepassioneerde en overtrokken vorm van eigenliefde, 
als gevolg waarvan mensen alles op zichzelf betrekken en zichzelf 
boven alle!; en iedereen stellen. Individualisme daarentegen, is een 
kalme en weloverwogen gemoedstoestand die elke burger in de gele
genheid stelt zich los te maken van de massa van zijn gelijken, door 
zich met gezinsleden en vrienden terug te trelken in een kleine, afge
schermde samenleving, en nadien de grote samenleving graag aan 
zichzelf over laat.'88 

Egoïsme is volgens De Tocqueville een passie met vaak destructieve ge
volgen, terwijl individualisme een bijdrage kan leveren aan een democra
tische maatschappij. De Tocqueville ziet echter wel degelijk gevaren in 
het door hem gesignaleerde individualisme. 

'Egoïsme verdroogt de laem van alle deugden; individualisme droogt 
in eerste instantie alleen de bron op van publieke deugden; maaI op 
lange termijn bedreigt en vernietigt het alle andere, om uiteindelijk 
te worden opgenomen in het egoïsme.'89 
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Meer dan zijn tijdgenoten heeft De Tocqueville oog voor de ambiguïteit 
die in het begrip ligt opgesloten: het geeft mensen de mogelijkheid zich 
terug te trekken van de massa, maar het kan gemaldcelijk leiden tot een 
vergroving van het openbare sociale leven. 

Hoewel individualisme kan omslaan in egoïsme hoeft dat niet te gebeu
ren. Beide betekenen weliswaar dat de bestaande publieke deugden (kun
nen) worden ondermijnd, maar waar dat bij egoïsme gebeurt uit impul
sief eigenbelang, komt dat bij individualisme vooral voort uit weloverwo
gen en respectabele keuzes van individuele burgers. 

Privacy 
De Tocqueville omschrijft hoe in een democratische maatschappij men
sen zich terugtrekken uit de publieke sfeer naar een privésfeer en zich 
op die manier steeds meer van elkaar isoleren, waardoor sociale banden 
verzwakken. De banden met degenen met wie men zelf gekozen relaties 
aangaat worden daarentegen steviger: 

'De democratie maakt sociale banden losser, maar trekt natuurlijke 
banden aan. Het brengt verwanten samen terwijl het burgers van 
elkaar verwijdert.'9D 

In feite omschrijft De Tocqueville hier het verschij~ van 'privacy' als 
ruimte waar mensen vrij zijn in hun doen en laten. Deze notie van 'pri
vacy' is modem. De associatie van privacy met vrijheid en van de pu
blieke sfeer met dwang is nieuw. In vroegere maatschappijen werd, zoals 
Hannah Arendt aangeeft, de private sfeer geassocieerd met de sfeer van 
noodzakelijke levensvoorwaarden, terwijl de pubheke sfeer als de sfeer 
van de vrijheid werd gezien. In het oude denken stond de idee van 'priva
tie' , van het beroofd zijn van iets, centraal: 

' ... het privatieve kenmerk van privacy, aanwezig in het woord zelf, 
was erg belangrijk; het betekende 'futterlijk een staat van beroofd zijn 
van iets, en zelfs van de hoogste en meest menselijke capaciteiten 
waarover de mens bezit. ( ... ) Wij denken niet langer voornamelijk aan 
het beroofd zijn wanneer we het woord "privacy" gebruiken en dat is 
voor een deel te danken aan de enorme verrijking van de private sfeer 
door modem individualisme.'91 

In de moderne wereld neemt de notie van privacy een belangrijke en 
veelal positief gewaardeerde plaats in. Ook De TocquevilIe, die heel wel 
de nadelen signaleert van deze terugtrekkende beweging uit de openbare 
8feer. veronderstelt een sfeer waarin mensen vrij zijn in hun handelen en 
niet gehinderd worden door publieke interventie. 

De idee van privacy is vooral uitgewerkt door John Stuart Mill in zijn 
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beroemde essay On Liberty. Voor hem is een sfeer waarin het individu 
vrij is om te denken en te voelen, om zichzelf te ontwikkelen en te 
handelen zoals hij of zij wil van essentieel belang voor vrijheid. Alleen 
de vrijheid die is gericht op het nastreven van onze eigen opvattingen 
over het goede volgens onze eigen manier, verdient in zijn ogen 
werkelijk de naam van vrijheid, althans, zolang we daarmee anderen niet 
hinderen in het bereiken van hun vrijheid.92 

Er is, zo beargumenteert .Mill, 

'... een handelingssfeer waarbij de maatschappij, als onderscheiden 
v.an het individu, niet of slechts indirect betrokken is; deze omvat het 
geheel van iemands leven en gedrag voorzover dit alleen hemzelf 
aangaat, of als het ook anderen aangaat, alleen met hun vrijwillige en 
eerlijk verworven instemming en medewerking. '93 

In On Liberty constateert Mill dat een principe ontbreekt wat betreft de 
mate waarin de samenleving (overheid) mag ingrijpen in de privésfeer. 
Dat leidt er toe dat er wwel onterecht een beroep op overheidsingrijpen 
wordt gedaan als dat het overheidsingrijpen onterecht wordt veroor
deeld. Daarom probeert Mill een principe te bepalen dat aangeeft wan
neer er sprake is van gelegitimeerd ingrijpen in de persoonlijke levens-
sfeer: .-

'Dit principe is dat het enige oogmerk dat de mensheid het recht 
geeft om individueel of collectief in te grijpen in de vrijheid van 
handelen van een van hen, hun eigen bescherming is; en dat de enige 
reden waarom men rechtmatig macht kan uitoefenen over enig lid 
van een beschaafde samenleving, tegen zijn zin, de wrg is dat anderen 
geen schade wordt toegebracht. '94 

Mill is zich er van bewust dat mannen en vrouwen in de persoonlijke 
levenssfeer niet over dezelfde matE +.ut vrijheid beschikken Dat maakt 
dat de individuele levenssfeer en de notie van privacy voor vrouwen een 
andere betekenis heeft dan voor mannen. Wat voor mannen een sfeer 
van vrijheid is, betekent voor vrouwen slavernij en onderwerping. 

'Mannen willen niet alleen de gehoorzaamheid van vrouwen, zij wil
len ook hun gevoelens. Alle mannen, met uitwndering van de groot
ste bruten, willen dat de vrouw, die het nauwst met hem is verbonden, 
geen gedwongen slavin is maar een gewillige, niet enkel een slavin 
maar een favoriete Daarom hebben zij alles in het werk gesteld om 
hun geest te knechten. ( ... ) Alle vrouwen wordt vanaf hun vroegste 
jeugd ingeprent dat het ideale karakter van de vrouw precies tegenge
steld is aan dat van de man. Men maakt haar wijs dat zij geen eigen 
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wil heeft en geen zelfbeheersing, maar dat zij onderworpen moet zijn 
en de leiding aan anderen moet overlaten. Volgens alle zedenwetten 
is het haar plicht als vrouwen volgens alle gangbare sentimentele 
voorstellingen ligt het in haar natuur om voor anderen te leven, om 
zichzelf volkomen weg te cijferen en geheel op te gaan in de liefde. '95 

De onderwerping van vrouwen in de individuele levenssfeer doet volgens 
Mill wveel schade aan vrouwen, dat ingrijpen van de overheid via wette
lijke regelingen hier is toegestaan. Waar die grens van interventie precies 
ligt, maakt ook Mill echter niet erg duidelijk. Hij legt sterk de nadruk 
op wettelijke en juridische gelijkheid tussen de seksen, maar gaat niet in 
op de vraag hoe zich dat precies verhoudt tot het vraagstuk van indivi
duele vrijheid. Die kwestie is ook niet gemakkelijk te beantwoorden, 
wals ook de grens tussen individu en samenleving - die centraal staat in 
Mill's concept van privacy - moeilijk is aan te geven: waar raken hande
lingen alleen het individu zélf en waar raken anderen betrokken?96 

Het belang dat aan een bepaalde sfeer wordt toegekend waarin mensen 
vrij zijn om te denken en te handelen zoals ze willen, geeft nog niet aan 
waar de grens van die sfeer moet liggen. Juist die vraag vormt een van 
de grote discussiepunten in de moderne maatschappij,97 en kan niet los 
gezien worden van de opvattingen over de verhoudingen tussen de sek
~en: wals Mill laat zien is de sfeer van 'privacy' in de negentiende
eeuwse westerse maatschappij vooral een sfeer van vrijheid voor mannen, 
terwijl het voor vrouwen met name onderwerping betekent. 

Waar de openbare sfeer veelal wordt geassocieerd met competitie en 
concurrentie, wordt de individuele levenssfeer opgevat als een sfeer van 
privacy waarin liefde en zorgzaamheid aanwezig zijn die de competentie 
in de openbare sfeer draaglijk maken; dat onderscheid gaat uit van een 
mannelijke leefwereld en ontkent de onderwerping van vrouwen in de 
private sfeer van 'vrijheid'. Daarmee doet de idee van 'privacy' niets af 
aan betekenis - het is zeer de vraag of het opheffen van de scheiding 
tussen een private en openbare sfeer enig belang dient - maar het geeft 
wel aan dat privacy een gecompliceerde term is. 

Particulier eigenbelang en burgerschap 
De Tocqueville's constatering dat toenemend individualisme leidt tot een 
terugtrekkende beweging van individuen uit de publieke sfeer ten gunste 
nn een individuele levensfeer, maakt dat de relatie tussen beide sferen 
problematisch wordt_ Dat geldt des te sterker naarmate meer mensen, 
~ gevolg van toenemende condities van gelijkheid, in staat zijn hun 
eigen wensen en behoeften te formuleren en deze vorm te geven. Vol
gens De Tocqueville denken mensen steeds vaker niets aan anderen ver
schuldigd te zijn: zij gaan zichzelf meer als op zichzelf staande individuen 
zien. Dllarin ligt volgens De Tocqueville het gevaar van een onverschil-
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lige houding tegenover publieke betrokkenheid en publieke deugden wat 
het risico vergroot van een te machtige staat. 

Om deze ondeugden te reguleren pleit De Tocqueville voor bij voor
keur directe gedecentraliseerde vormen van politieke betrokkenheid en 
een actief burgerschap. Zodra mensen zich met publieke aangelegenhe
den bezig gaan houden, moeten ze noodzakelijkerwijs de beperkte cirkel 
van hun directe eigen belangen los laten. De mens ziet dan dat hij niet 
ro onafhankelijk is van zijn gelijken als hij in eerste instantie wellicht 
dacht: hij ziet de relatie tussen 

'... deze kleine publieke zaak en zijn grote private aangelegenheden, 
en hij zal, ronder dat het hem getoond wordt, de nauwe band ontdek
ken die het privébelang verbindt met het algemene belang'. 98 

Behalve aan politieke betrokkenheid, en als noodzakelijke voorwaarde 
hiervoor politieke vrijheid, kent hij in dit verband veel betekenis toe aan 
vrijwillige associatie. Zonder bereidheid elkaar vrijwillig te helpen zijn 
onafhankelijke burgers volgens De Tocqueville machteloos. Met associa
ties doelt hij niet speciaal op economische en politieke associaties, maar 
ook - of eigenlijk vooral - op allerlei andere vormen, of ze nu religieus, 
moreel, serieus, futiel, algemeen, beperkt, groot of klein ~jn. 99 

Deze vormen van publieke associatie, die we in Nederland wellicht nog 
het best rouden· kunnen aanduiden met het 'maatschappelijk midden
veld' zijn volgens De Tocqueville essentieel om de mogelijke keerzijden 
van individualisme en gelijkheid tegen te. gaan. 100 

'Van alle wetten die het menselijk samenleven reguleren, is er één die 
precieser en duidelijker lijkt dan alle anderen Opdat mensen gecivili
seerd blijven of worden, moet de vaardigheid van zich met elkaar 
associëren in dezelfde mate ontwikkeld en verbeterd worden als de 
vergroting van gelijke condities.'IOI 

Naast de vrijwillige associatie - of met een ander woord vrijwillige ver
eniging - spelen ook openbare media en in het bij ronder kranten een 
belangrijke rol in het tegengaan van de keerzijden van individualisme. 
Naarmate mensen meer gelijk worden en individualisme meer gevreesd 
moet worden, worden dagbladen belangrijker om een bepaalde mate van 
beschaving te handhaven. Door hun grote verspreiding kunnen ze men
sen ertoe overhalen en doen inzien dat het in hun privébelang is vrijwil
lig hun inspanningen te verenigen met die van anderen. Dagbladen - en 
naar we nu rouden zeggen ook andere onderdelen van de 'politieke 
openbaarheid' - zijn een voorwaarde voor gezamenlijke activiteit en pu
blieke betrokkenheid. lOl 

Vrijwillige associaties en intermediaire structuren vormen in de opinie 
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van De Tocqueville niet alleen een dam tegen een massamaatschappij van 
op zichzelf staande, egoïstische individuen, maar ook tegen een te grote 
administratieve controle door een gecentraliseerde staat. lOl Vrijwillige as
sociatie is noodzakelijk, wil individualisme niet omslaan in egoïsme. 104 

Zelfstandigheid en moraal 
Om een vrije gemeenschap te kunnen laten bestaan is echter meer nodig, 
zoals gedeelde opvattingen over deugd en moraal. Van vrouwen wordt 
veelal een speciale bijdrage verwacht in het handhayen van de deugd en 
de moraal. Zelfstandigheid van vrouwen wordt daarbij door rowel De 
Tocqueville als door Mill van groot belang geacht zelfstandig oorde
lende vrouwen brengen meer deugdzaamheid voort. Volgens Mill vormt 
het respecteren van de zelfstandigheid van vrouwen bovendien een voor
waarde voor beschaving: 

'De zedelijke regeneratie van de mensheid zal pas werkelijk beginnen, 
wanneer de meest fundamentele van alle sociale betrekkingen be
heerst wordt door het beginsel van rechtvaardigheid voor allen en 
mensen hun diepste genegenheid leren ontwikkelen voor een partner 
die hun gelijke is in rechten en beschaving.'los 

Zelfstandigheid zal van vrouwen niet alleen betere burgers, echtgenotes 
en moeders maken, het zal hen ook in staat stellen een bijdrage te leve
ren aan de publieke moraal. 

Ook De Tocqueville beroept zich op de rede en zelfstandigheid om de 
inbreng van vrouwen wat betreft individuele en maatschappelijke deug
den te garanderen. Maar anders dan Mill kent De Tocqueville bovendien 
een bij rondere rol aan religie toe; niet door direct te interveniëren in 
publieke aangelegenheden, maar wel omdat het de gewoonten van de 
gemeenschap beïnvloedt en via het reguleren van het huiselijk leven de 
staat reguleert. Religie zou volgens De Tocqueville met name de geest 
van vrouwen sterk beïnvloeden, die daarmee de beschermers van de 
goede zeden worden.lOE In eerste instantie moet vrouwen worden aange
leerd zelfstandig te oordelen over morele kwesties: waar de rede faalt en 
de uiterste grenzen van menselijk handelen zijn bereikt, kan de religie 
worden ingezet. 

Het ,>treven naar individuele zelfstandigheid is volgens De Tocqueville 
niet zonder gevaren, aangezien het koude en eerzame vrouwen voort kan 
brengen in plaats van liefdevolle echtgenotes met een gewillig 001 voor 
mannen. De maatschappij kan er rustiger en beter gereguleerd door 
worden, maar het huiselijk leven kan er door aan charme inboeten: 

'Dat zijn echter ondergeschikte kwaden, die men moet durven trotse
ren in het licht van hogere belangen. Op het punt waar we nu zijn 
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aangekomen, wordt ons geen keus meer gelaten: een democratische 
opvoeding is onontbeerlijk om vrouwen te vrijwaren van de gevaren 
die democratische instituties en zeden met zich meebrengen.'lo7 

Uiteindelijk zal het streven naar morele onafhankelijkheid de maat
schappij, in de visie van De Tocqueville, ten goede komen. Gelijkheid 
hoeft de moraal niet kapot te maken, eerder is het tegenovergestelde het 
geval: 'Gelijkheid van condities kan in zichzelf de gebruiken en zeden 
niet reguleren, maar zal die regulering ongetwijfeld vergemakkelijken en 
vergroten.'IOB 

Gelijkheid van condities zal van vrouwen meer en meer de gelijke van 
mannen maken, maar - zo haast de Tocqueville te zeggen - niet door ze 
als identiek te beschouwen aan mannen en ze dezelfde rechten, plichten, 
beroepen en geneugten toe te kennen, maar door ze als mensen van 
gelijke waarde te beschouwen. De Tocqueville constateert dat in Amerika 
meer dan in Europa sprake is van een scheiding tussen de plichten van 
mannen en vrouwen die gebaseerd is op het principe van de politieke 
economie: nooit zullen vrouwen familiezaken naar buiten toe behartigen, 
nooit zullen ze een bedrijf runnen of deelnemen aan het politieke leven, 
maar ze zijn ook nooit - hoe arm de familie ook is - gedwongen het 
zware werk op het land te verrichten of een van de a1!dere taken die 
bijzondere fysieke kracht vragen te vervullen. Ze worden volgens De 
Tocqueville wel altijd als deugdzame en beschaafde mensen beschouwd, 
die in hun handelen en denken gerespecteerd moeten worden als de 
gelijke van mannen. De Tocqueville concludeert tenslotte: 

'Voor mijzelf aarzel ik niet om te zeggen dat, hoewel de vrouw in de 
Verenigde Staten nauwelijks buiten de huiselijke sfeer komt en zij op 
zekere punten extreem afhankelijk is, haar positie zeer hoogstaand is. 
En als men mij, nu ik aan het einde van mijn werk kom waarin ik over 
de vele belangwekkende zaken heb gesproken die de Amerikanen tot 
stand hebben gebracht, zou vragen waaraan het unieke welslagen en 
de groeiende kracht van deze mensen te danken is, zou ik antwoor
den: aan de superioriteit van hun vrouwen.'l09 

De superioriteit die De Tocqueville aan vrouwen toekent als het gaat om 
de verdediging van morele waarden is problematisch. Waarom zouden 
vrouwen daartoe beter in staat zijn dan mannen; waarom zouden ze meer 
aangesproken worden door religie dan mannen; kan morele zelfstandig
heid los gezien worden van sociale en economische zelfstandigheid' De 
Tocqueville koppelt hun inbreng bij het handhaven van de deugd vooral 
aan hun sociale positie binnen de huiselijke sfeer, maar hij constateert 
tegelijkertijd dat vrouwen weinig bewegingsvrijheid hebben en dat zij 
opgesloten zijn in de cirkel van het huiselijk leven. De speciale bijdrage 
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die de Tocqueville aan vrouwen toekent als het gaat om de verdediging 
van morele waarden, staat op gespannen voet met gelijkheid tussen de 
seksen. De morele en intellectuele zelfstandigheid impliceert tevens een 
'fort dépendante' op juridisch en economisch niveau. 

Autonomie 
De morele en intellectuele zelfstandigheid die zowel Mill als De Tocque
ville nastreven, is een zelfstandigheid die met name is gericht op het vrij 
kunnen oordelen van individuen. Beide auteurs gaan er van uit dat een 
mens zelfstandig een eigen meningsvorming moet kunnen ontwikkelen 
en eigen behoeften en verlangens moet kunnen formuleren. 

Dit idee van zelfstandigheid vormt een belangrijk onderdeel van het 
autonomie-concept. Evenals individualisme is autonomie een in zichzelf 
omstreden en moeilijk te definiëren concept. Voor de een is autonomie 
de mate waarin een individu beschikt over de vrijheid van de wil, voor 
de ander de mate waarin iemand verantwoordelijk is voor zijn eigen 
denken en handelen en voor anderen staat het gelijk aan economische 
onafhankelijkheid. 110 

Voor zowel Mill als De Tocqueville vormt het zelfstandig oordeelsver
mogen de kern van hun autonomie-concept. Milliegt daarbij de nadruk 
op de mate waarin het individu niet gehinderd wordt door anderen om 
zijn eigen wensen en behoeften te kennen en te ontwikkelen: vandaar 
zijn grote nadruk op 'privacy'. Maar MiH's (impliciete) opvatting over 
autonomie behelst niet alleen de afwezigheid van directe inmenging van 
anderen (de 'negatieve vrijheid') maar ook het kunnen ontwikkelen van 
een eigen persoonlijkheid en individualiteit ('positieve vrijheid'). De 
Tocqueville's opvatting over autonomie houdt niet alleen het zelfstandig 
kunnen oordelen en handelen in, maar ook het kunnen dragen van ver
annyoordelijkheid voor anderen. De Tocqueville meent dat de neiging 
van mensen te denken niets aan anderen te danken te hebben en zichzelf 
als op zichzelf staande individuen te zien, een ontkenning inhoudt van 
wederzijdse afhankelijkheid en betrokkenheid en daarom een bedreiging 
voor de sociale stabiliteit betekent Waar verantwoordelijkheidsbesef 
ontbreekt en letterlijke onafhankelijkheid wordt gepredikt, is sprake van 
een opvatting van autonomie die is verbonden met de mogelijke kwalijke 
gevolgen van individualisme. Autonomie betekent daarin de afwezigheid 
van verantwoordelijkheid voor anderen. 

Hoewel Mill en De Tocqueville erkennen dat de autonomie van het 
individu bedreigd kan worden door mechanismen van buitenaf, zoals de 
nadruk op conformiteit, zien zij ook dat maatschappelijke omstandighe
den kunnen bijdragen aan het bereiken van autonomie. De autonomie 
van het individu gaat niet zozeer aan de maatschappij vooraf, maar krijgt 
daarbinnen betekenis. De mens wordt niet als volstrekt autonoom wezen 
beschouwd dat gegeven wensen en behoeften heeft, maar als iemand die 
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·mede gevonnd wordt door de sociale omgeving waarin hij of zij functio
neert. Autonomie is daannee een gradueel concept: men is nooit geheel 
autonoom, maar is dat slechts in meer of mindere mate. Daarin verschilt 
de opvatting over autonomie van De Tocqueville en Mill van die van de 
sociaal contractdenkers als Locke, waarin de autonomie van individuen 
als gegeven wordt verondersteld. Tegenover dit sterke concept van auto
nomie kan een zwak concept worden geplaatst, waarbij wel sprake is van 
het streven naar individuele autonomie, maar ronder de sociale context 
geheel uit het oog te verliezen. 11 1 

Voor Mill is autonomie het kunnen ontwikkelen van een eigen opvat
ting over het goede leven. Hij gaat er daarbij van uit dat individuen in 
staat zijn zelf beter te bedenken wat goed voor hun is dan anderen. Het 
kunnen maken van keuzen - welke dan ook - is een essentiële voor
waarde voor autonomie. Dat betekent dat elk paternalisme door sociale 
en politieke instituties wordt verworpen: een staat mag niet voorschrij
ven hoe mensen moeten leven en wat hun werkelijke behoeften zijn of 
wat het beste voor hun is. 

'Men kan iemand niet met recht dwingen om iets te doen of te laten, 
omdat het beter voor hem rou zijn als hij dat deed, omdat het hem 
gelukkiger zou maken, of omdat anderen het wijs of zel~ rechtvaardig 
rouden vinden als hij dat deed. ( ... ) Waat hij slechts met zichzelf te 
maken heeft is hij, met alle recht, volmaakt onafhankelijk. Over zich
zelf, over zijn eigen lichaam en geest, is het individu soeverein.'lI2 

Slechts in gevallen waar het gaat om onvrijwillige handelingen is enig 
paternalisme gerechtvaardigd; wanneer iemand een bouwvallige brug wil 
oversteken, mogen anderen hem wijzen op ·de risico's. Toch is het ook in 
dat geval aan de individuele persoon te beslissen of hij de risico's wil 
nemen en ze aanvaardbaar vindt in verhouding tot zijn doel. 113 

Mill veronderstelt dat men in staat is te reflecteren over zichzelf en 
over de invloed van economische en sociale omstandigheden. De vraag 
is steeds hoe individuen opvattingen over het goede leven kunnen ont
wikkelen in het licht van invloeden van omringende instituties wals de 
publieke opinie, bestaande hiërarchische relaties en economische institu
ties, èn hoe rechtmatige manieren van beïnvloeden kunnen worden on-

i derscheiden van onrechtmatige Waar machtsverhoudingen in het ge
t ding zijn, is het de vraag of mensen autonome keuzen kunnen maken. 

Met name waar het gaat om morele, controversiële zaken is het gevaar 
groot dat mensen niet een keuze maken op grond van eigen argumenta
ties, maar geleid worden dOOl opvattingen van anderen of de publieke 
opinie. lI• Hoewel dat risico nooit helemaal kaIl worden weggenomen, is 
de beste garantie ertegen mensen in de gelegenheid te stellen zelf actief 
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te oordelen. De mens die een opinie aanhangt zonder tegenargumenten 
in beschouwing te nemen 

' ... laat zich leiden door het gezag of kiest net als de meeste mensen 
de kant waartoe hij zich het sterkst voelt aangetrokken. ( ... ) Hij moet 
ze (de argumenten van tegenstanders, JB) leren kennen in hun meest 
aannemelijke en overtuigende vorm; hij moet de hele kracht voelen 
van het probleem waartegen de juiste opvatting van het onderwerp 
opgewassen moet zijn; anders zal hij nooit werkelijk dat deel van de 
waarheid beheersen dat op die moeilijkheid een antwoord geeft en de 
bezwaren wegneemt. '115 

In het kunnen maken van eigen afwegingen en keuzen ligt de kern van 
Mill's autonomie-concept. Het redelijk kunnen beargumenteren werd al 
eerder genoemd als belangrijke voorwaarde voor zelfstandigheid van 
vrouwen en voor hun aandeel in de handhaving van moraal en deugd. 
Het raakt daarnaast ook direct aan Mill's opvatting over zelfonplooiing: 
zelfstandig oordeelsvermogen en autonome belissingbevoegdheid vor
men een voorwaarde voor zelfontplooiing. 

Zdfontplooiing 
In On Liberty gebruikt Mill het concept van 'individuality' om de per
soonlijke ontwikkeling en karaktervonning van individuen aan te duiden 
als een van de belangrijkste elementen van welzijn Ook diversiteit van 
leefstijlen en de vrijheid om te experimenteren ziet Mill als basisvoor
waarde voor zelfontplooiing. 

'Zolang de mensheid niet volmaakt is, is het nuttig dat er een ver
scheidenheid van meningen bestaat, en ro is het ook nuttig dat er een 
verscheidenheid van leefwijzen is; dat de verschillen in karakter vrij 
spt:l wordt gelaten, zolang anderen niet geschaad worden; en dat de 
waarde van verschillende manieren van leven uit de praktijk kan blij
ken, rodra iemand het nodig vindt om de proef te nemen. Kortom, 
het is wenselijk dat de individualiteit in alle dingen die niet in de 
eerste plaats anderen aangaan wordt gehandhaafd.'116 

Mill's idee over zelfontplooiing gaat uit van een 'zelf' dat tot volle ont
plooiing kan komen wanneer het zo min mogelijk onder druk: van bui
tenaf staat. Individualiteit is vooral het vormen van een zelfstandig ka
rakter met eigen wensen en verlangens, los van conventies, tradities en 
inmenging van buitenaf. 

'Van iemand wiens verlangens en hartstochten uit hemzelf komen -
uitdtuklring zijn van zijn eigen natuur, ontwikkeld en gevonnd door 
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zijn eigen beschaving - zegt men dat hij karakter heeft. Iemand wiens 
begeerten en impulsen niet uit hemzelf komen, heeft even weinig 
karakter als een stoommachine.'l17 

Wie de mogelijkheden ontbreken om tot vrije ontplooiing van individua
liteit te komen, mist volgens Mill een van de voornaamste ingrediënten 
van menselijk geluk.1I8 De 'tyrannie van de publieke opinie' wordt door 
hem verafschuwd, 'emdat het individuen belemmert vrije, eigen keuzen 
te maken: 

' ... als men een man, of liever nog een vrouw, ervan kan beschuldigen 
dat hij of zij doet "wat niemand doet", of juist niet doet "wat iedereen 
doet", krijgen zij evenveel afkeurende opmerkingen te horen als wan
neer zij een ernstig moreel vergrijp hadden begaan.'119 

Tegenover de 'individualistische individualiteit' van Mill staat een 'ge
meenschaps-individualiteit' die we onder andere bij Marx vinden. Marx 
kritiseert de bestaande individualistische waarden, waaronder de idee van 
individuele rechten, particulier eigendom en de soevereiniteit van het 
individu, aangezien deze waarden binnen de bestaande maatschappelijke 
verhouding schijn en bedrieglijk zijn. Bovendien stelt .Man: vast dat de 
mens een door en door sociaal wezen is. Man: vestigt de aandacht op de 
creatieve potentiëlen van het individu en ziet de ontwikkeling van ieders 
zelf-realisatie als ~en innerlijke en noodzakelijke behoefte van de mens. 
Marx' idee over het 'zelf' veronderstelt dat die individuele, creatieve 
ontplooiing zich alleen kan ontwikkelen in een gemeenschap waarin het 
particuliere eigendom is vervangen door individuele expressie. 

'Pas in de gemeenschap heeft ieder individu de middelen om zijn 
aanleg naar alle kanten te ontwikkelen; daarom is pas in de gemeen
schap persoonlijke vrijheid mogelijk. ( ... ) In de werkelijke gemeen
schap bereiken individuen hun vrijheid in en door hun associatie.mo 

In een communistische maatschappij zal volgens Marx de afhankelijkheid 
van dingen plaats maken voor 'vrije individualiteit', die gefundeerd is op 
de universele ontwikkeling van individuen en op het ondergeschikt ma
ken van hun gemeenschappelijke produktiviteit aan hun maatschappelijk 
kunnen.1l1 De ontplooiing tot individualiteit in een communistische 
maatschappij zal, zo beweert Marx, nieuwe menselijke krachten en een 
verrijking van het menselijk wezen voortbrengen. 

Mill en Marx verschillen sterk in hun conceptie van het 'zelf' - bij 
Man: ontstaat zelfontplooiing in gemeenschap met anderen terwijl die 
bij Mill juist ontstaat als gevolg van de vrijheid zich niet met die gemeen
schap in te hoeven laten en vrij te zijn van sociale druk. Ze komen echter 
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overeen voorzover ze beiden zijn beïnvloed door het romantische idee 
over zelfontplooiing en de ontwikkeling van een (authentieke) individua
liteit. 

De invloed van romantische opvattingen over zelfontplooiing is bij 
andere auteurs veel pregnanter aanwezig. Voor aanhangers van het soli
tarisme is het individu zelfs de enige werkelijkheid waarin de mens zich 
kan ui~en en bestaat er geen sociale utopie: het enige dat telt is een 
privé-utopie, een omgeving voor zichzelf. ll2 Hun denken wordt bepaald 
door de grote waarde die wordt gehecht aan subjectiviteit, eenzaamheid 
en introspectie, maar kent daarbinnen verschillende accenten. Bij Stirner 
leiden de gedachten over individualiteit tot een excentriek en expliciet 
bepleit egoïsme, gericht tegen zowel de kerk als de staat: 

'Mij, de egoïst, ligt niet de welvaart van deze 'menselijke samenleving' 
aan het hart. Ik sta er niets aan af, maru:: gebruik het slechts. Echter, 
om het volle~g te kunnen gebruiken moet ik het opnemen in mijn 
bezit en mijn schepping. Ik moet het vernietigen om in de plaats 
daarvan een Verbond van Egoïsten op te bouwen.'12J 

De cultivering van de eenzaamheid en de n,adruk op het solistische ka
rakter van ieder leven krijgt bij Kierkegaard een religieus karakter. Voor 
hem geldt maar één grote menselijke opdracht: werkelijk christen wor
den door de individuele verantwoordelijkheid ten opzichte van God te 
dragen.U4 Terwijl Kierkegaard zijn idee van individualiteit in overeen
stemming tracht te brengen met het christelijke geloof, zet Nietzsche 
zich daar juist tegen af. Meer dan alle anderen is Nietschze behalve anti
religieus ook anti-democratisch en anti-egalitair. Voor Nietzsche bestaan 
er - met het einde van het christendom - geen morele waarden meer. Er 
is alleen nog nihilisme - alles is zonder betekenis. Het individu kan er 
alleen nog naar streven dit nihilisme te transfonneren tot een hogere 
vorm van moraliteit. In tegenstelling tot Kierkegaard, die die transfor
matie zoekt in het licht van het oneindige en in het omzetten van een 
leven buiten ons in een verinnerlijkte levenshouding, spreekt Nietzsche 
over een tranformatie van de hele wereld: het gaat hem niet alleen om 
een transfonnatie van inhoud, maar ook om een transformatie van de 
betekenis van het geheel. Bij Nietzsche moet de kracht voor die transfor
matie, anders dan bij Kierkegaard, geheel uit onszelf komen, uit zelf
overwinning.12S 

Voor deze, wat Laurent noemt, extreem-individualisten geldt uiteinde
lijk maar één moraal: de bron en principes van moraal kunnen alleen en 
slechts alleen bij het afzonderlijke individu liggen Alleen het individu 
heeft nog een morele autoriteit. De gemeenschap, sociale utopieën of 
ideologieën spele)1 geen rol meer. 

De op de Romantiek geïnspireerde, solistische opvattingen over indivi-
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dualiteit vormen een van de meest extreme uitingen van een op eigen 
ontplooiing gerichte vorm van individualisme, die we in veel mildere 
vormen bij Man: en Mill terugvinden. Aan ieder ligt een verschillende 
opvatting over het 'zeiP ten grondslag. Terwijl we de opvatting over het 
'zeiP van Marx aan kunnen duiden als zeer sociaal en die van Mill als 
e1.tra-sociaal, zijn de opvattingen van aanhangers van het solitarisme eer
der anti-sociaal.126 

2.7 POLITIEKE VOCABULAIRES OVER INDIVIDUALISME: 
VERSCHILLENDE OPVATTINGEN VERGELEKEN 

Individualisme is niet voorbehouden aan een specifieke politieke stro
ming. Als zodanig is het net zo min liberaal als socialistisch. Liberalen 
die zich er op voor laten staan dat het individualisme in de kern liberaal 
is, bedoelen meestal een specifieke opvatting over individualisme, vaak 
één die geassocieerd wordt met een 'laissez-faire' economie. Zo noemt 
Hayek de idee van vrije contracten en een competitieve markteconomie 
het 'ware individualisme'.127 De sociaal-liberaal Mill kritiseert nu juist bij 
uitstek dit 'individualisme van de markt' dat een houding van ieder voor 
zich en tegen alle anderen creëert: 

' ... de morele bezwaren tegen competitië, het opstoken van de ene 
mens tegen de ande1e, het goede voor ieder ahonderliJk ben'en het 
kwade voor anderen stellen, ( ... ) verdienen op geen enkele manier de 
minachting die is te vinden bij sommige tegenstanders van het socia
lisme. ( ... ) Socialisme zegeviert gemakkelijk voorzover het het be
staande individualisme aanvalt; de zwakte ervan ligt in het substituut 
dat het hiervoor in de plaats stelt.tJ28 

Volgens Mill i& dit economisch individualisme strijdig met andere libe
rale beginselen, zoals die van zelfstandigheid, zelfontplooiing en privacy. 

Socialisten die doen voorkomen of het socialisme in de kern altijd anti
individualistisch is, maken, evenals Hayek, een karikatuur van individua
listische denkbeelden. De relatie tussen socialisme en individualisme is 
positiever dan vaak wordt verondersteld. Dat blijkt niet alleen uit de 
notie van zelfontplooiing (zie Man: en Wilde), maar ook uit de aandacht 
die veel socialisten hebben gehad voor de verdediging van democratische 
waarden en vrijheidsrechten. 

Evenmin is het terecht politieke stromingen die op het christendom 
zijn geïnspireerd zonder meer te typeren als anti-individualistisch. Ka
tholieken en protestanten zijn over het algemeen weliswaar stetk gekant 
tegen de idealen van de Verlichting wat betreft de nadruk op de Rede en 
individuele rechten, maar dat gold voor katholieken in sterkere mate dan 
voor protestanten. Bovendien hebben Leiden veel meer bezwaren tegen 
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de invloed van individualistische opvattingen in de sociale dan in de 
economische sfeer. 

Het katholicisme is in belangrijke opzichten veel anti-individualisti
scher dan het protestantisme. Het protestantisme dat rond de Reforma
tie werd gepropageerd kunnen we zelfs duidelijk als individualistisch 
kenschetsen. Weber constateerde in zijn De protestantse ethiek en de geest 
van het kapitalisme al de relatie tussen een puriteins, protestants arbeidse
thos, een geïndividualiseerde geloofsopvatting en een vrije marktecono
mie.129 Maar juist wat het protestantisme betreft moet een onderscheid 
worden aangebracht tussen het. christelijke en het confessionele denken. 
Waar het protestantisme als géloofsopvatting individualistisch genoemd 
kan worden, richtte het politiek georganiseerde protestantisme, zoals dat 
eind negentiende eeuw ontstond, zich juist tegen de invloed van het 
Verlichtingsindividualisme en plaatste daar een organische maatschappij
visie tegenover. 

Het is dus niet zinvol individualisme al te veel met een speciale poli
tieke stroming te associëren. Op een andere manier is het wel zinvol 
enkele karakteristieke denkbeelden in hun onderlinge samenhang te on
derscheiden. Ik zal dat hier doen door enkele doctrines, of wellicht beter 
uitgedrukt 'politieke vocabulaires', met betrekking tot individualisme te 
onderscheiden. ilO 

Allereerst zijn dat liet politiek en economisch individualisme die de 
veronderstelling delen van het 'abstracte individu'. Dit individu wordt 
geacht gegeven, niet context-afhankelijke wensen, preferenties en be
hoeften te hebben en rationele vermogens te bezitten om zelfstandig 
contracten te sluiten. In de politiek individualistische doctrine ligt de 
nadruk op onvervreemdbare, zelfstandige rechten en belangen van indi
viduen die door de staat beschermd dienen te worden. Het veronderstelt 
democratische gelijkheid, gelijke waardigheid van individuen en een be
paalde notie over privacy. Rechten en belangen worden - en daar ligt een 
overeenkomst met de economisch individualistische doctrine - echter 
vooral afgeleid uit de notie van individueel bezit: bezit over goederen en 
bezit van de mens over zichzelf liggen hier in elkaars verlengde. Het 
economisch individualisme gaat er van uit dat individuen streven naar 
het maximaliseren van eigen belangen en daarbij gericht zijn op het 
vergroten van individuele welvaart. Het vormt de basis van opvattingen 
over een 'laissez-faire' economie, waarin de staat niet of zo min mogelijk 
in moet grijpen in de contracten die individuen met elkaar sluiten. Ook 
hiervoor vormt de waarde die aan 'privacy' wordt toegekend de argu
mentatie. 

Een sterke variant van een individualistische doctrine, waarin opvattin
gen over politiek en economisch individualisme zijn geïncorporeerd, 
kunnen we vinden in - wat ik aanduid als - het utilitaristisch individualis
tische politieke vocabulaire. Utilitaristisch individualisme gaat uit van 
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gelijkheid voor de wet en van individuele rechten. Individuen worden 
geacht gegeven wensen, angsten en preferenties te hebben; menselijk 
leven (de maatschappij) ontstaat als gevolg van de contracten die indivi
duen met anderen aangaan om hun eigen belangen te bereiken en te 
vergroten. Deze individualistische opvatting is gebaseerd op een in es
sentie economisch begrip van het menselijk bestaan. 1)1 

Daarvan te onderscheiden is het romantisch individualisme. De kern 
daarvan wordt gevormd door het centrale idee van zelfontplooiing en 
zelfverwerkelijking. De sterke variant hiervan kunnen we aanduiden als 
een expressief individualistisch politiek vocabulaire. Dit expressief indivi
dualisme, dat deels ontstaat als reactie op utilitaristische denkbeelden, 
kritiseert de verkrampte en beperkende zelf-controle van de burgerlijke 
deugden en plaatst daar de waarde van menselijke gevoelens, individuele 
expressie en zelfontplooiing tegenover; ieder individu moet eigen gevoe
lens kunnen ontwikkelen om individualiteit te bereiken. Hoewel indivi
dualiteit als uniek gegeven wordt beschouwd, kan de notie van het 'zelf' 
zowel anti-sociaal, extra-sociaal of sociaal zijn. U2 

Schematisch kunnen WE deze twee scherpe varianten van individualisti
sche denkbeelden als volgt tegenover elkaar stellen: 

Utilitaristisch individualisme 

- economisch verklaringsmodel 
voor individueel handelen 

- nadruk op de Rede 
- mens is uit op eigenbelang en 

vergroting van individuele wel
vaart 

- het 'zelf' wordt gezien als op
telsom van individuele prefe-
renties 

- de mens is autonoom als 'be
zitter van zichzelf' 
beroep op klassieke mensen
rechten (bescherming van ei
gendom en - negatieve - vrij
heid) 

- collectieve moraal die tot stand 
komt via algemene wil en in
"temming 

&pressief i1ldividUilliSme 

- psychologisch verklaringsmo
del van individueel handelen 
nadruk op gevoel 

- mens is uit op zelfontplooüng 
in extra-, anti- of in sociale zin 

- het 'zelf' wordt geformuleerd 
in termen van eenheid en au
thenticiteit 

- de autonomie moet verkregen 
of bevochten worden 

- beroep op moderne mensen
rechten om tot zelfontplooiing 
te komen- nadrJlk op positieve 
vrijheid 
nadruk op individuele moraal 

Sommige auteurs, zoals Hobbes, Loeke en Hayek, sluiten aan bij het 
utilitaristische vocabulaire, terwijl anderen, waaronder Nietzsche, Stir-

ner en Kierkegaard, aansluiten bij het expressieve vocabulaire. Het ex
pressief en utilitaristisch individualisme zijn mogelijke, duidelijk en 
scherp van elkaar te onderscheiden vormen van individualisme, maar niet 
de enige denkbare. Veel auteurs zijn minder makkelijk te plaatsen in een 
van beide kolommen, aangezien elementen van beide in hun werk zijn 
terug te vinden. Dat geldt met name voor Mill,1l3 maar het gaat ook op 
voor De Tocqueville. 

Het individualisme, zoals De Tocqueville dat in zijn De la démocratie en 
Amerique analyseert, betreft vooral de utilitaristische variant, hoewel hij 
op sommige punten al iets waarneemt van expressief individualistische 
ideeën, zoals die in de Verenigde Staten later in de negentiende eeuw 
zouden worden ontwikkeld door de zogenaamde transcendentalisten.IH 

Aan de ene kant wordt De Tocqueville's aandacht voor zelfstandigheid 
mede ingegeven door de idee dat mensen in een democratische maat
schappij beter tot zelfontplooiing kunnen komen en komt zijn aandacht 
voor de terugtrekkende beweging uit de publieke sfeer mede voort uit 
de verwachting dat mensen hierdoor in staat zullen zijn zichzelf te ont
wikkelen naar eigen inzicht. Aan de andere kant is hij echter ook be
vreesd voor die ontwikkeling. Het ' ... werpt de mens terug op zichzelf 
en dreigt hem uiteindelijk op te sluiten in de eenzaamheid van zijn eigen 
hart.'l3S 

De Tocqueville's dubbelzinnige beoordeling van in~ividualisme toont 
in zichzelf al de vermenging van elementen uit beide benaderingswijzen: 
individualisme wordt door hem immers positief beoordeeld voorzover 
het zelfontplooüng en het nastreven van verlicht eigenbelang betekent; 
het wordt negatief beoordeeld voorzovel' zelfontplooüng kan omslaan in 
egoïsme en verlicht eigenbelang verwordt tot ~en amorele en asociale 
vorm van eigenbelang waarvan de hele maatschappij doortrokken raakt. 

Zoals we opvattingen van auteurs kunnen plaatsen met behulp van dit 
schema, zo kan dat ook voor politieke stromingen. Maar ook een poli
tieke stroming zal zelden alleen een van beide vocabulairen hanteren; 
veel vaker zullen ze elementen uit één vocabulaire combineren met ele
menten uit een ander vocabulaire. Het gaat er nu juist om te onderzoe
ken . welk vocabulaire ze voor welk verschijnsel of probleem hanteren. 
Het bovenstaande .,chema kan behulpzaam zijn bij het onderscheiden 
daarvan, maar het is meer bedoeld als handvat dan als strikt model. 

De geschetste vocabulaires tonen, wanneer we ze vanuit het gezichtspunt 
van maatschappelijke verhoudingen bekijken, onevenwichtigheden en 
soms tegenstrijdigheden. Individualistische waarden blijken, zo zagen we 
ook: eerder, niet voor iedereen in dezelfde mate op te gaan. In het utilita
ristisch en expressief individualistische denken kan een onderscheid wor
den gemaakt tussen opvattingen waarin vrouwen in meer of mindere 
mate worden uitgesloten van individualisme, opvattingen waarin aan 
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uouwelijkheid in relatie tot individualisme speciale betekenis wordt toe
gekend en opvattingen die uitgaan van seksegelijkheid. 
In paragraaf 2.5. heb ik betoogd dat de concepten individu en indivi

dualisme in zichzelf onpersoonlijke categorieën zijn die vrouwen niet als 
zodanig uitsluiten, hoewel individualistische idealen historisch gezien 
van meer betekenis voor mannen zijn geweest dan voor vrouwen. Waar 
individualisme vooral met mannelijke eigenschappen wordt geassocieerd, 
wordt vrouwelijkheid tèelal met de tegenhanger, de gemeenschap en het 
sociale geassocieerd. Het utilitaristisch individualisme sluit vrouwen uit 
in zoverre verondersteld wordt dat zij geen rede hebben en niet beschik
ken over individuele preferenties. Het expressief individualisme sluit 
vrouwen uit voorzover het veronderstelt dat vrouwen geen Ego hebben 
en niet 'in en voor zichzelf' bestaan. Van auteurs als Nietzsche, Stirner 
en Kierkegaard, die zo'n grote nadruk leggen op zelfverwerkelijking en 
individuele expressie, kan niet worden gezegd dat ze veel respect voor 
vrouwen hadden. Zo schrijft Kierkegaard dat de vrouw vooral bestaat 
voor de ander, dat wil zeggen dat ze geen bestaan of doelen kent die een 
waarde in zichzelf hebben: 

'Dit zijn van vrouwen (het woord bestatm is teveel gezegd, aangezien 
de vrouw niet overleeft via en door haarzelf) is juist beschreven als 
bekoorlijkheid, een uitdrukking die doet denken aan het leven van 
planten; ze is een bloem zoals dichters zeggen, en zelfs het spirituele 
in haar is aanwezig op een vegetatieve manier. ( .. .) De vrouw beslist, 
dat is waar, maar wanneer deze beslissing kan worden beschouwd als 
resultaat van een lange en zorgvuldige afweging, is deze beslissing on
vrouwelijk.'I)jI 

Daarentegen bestaan in het grillige en veelvormige romanticisme ook 
verschillende opvattingen die een neutraler en positiever idee over vrou
welijkheid formuleren. De nadruk op individualiteit, authenticiteit en 
zdfexpressie opent de weg om stereotypen over 'pure en echte vrouwe
lijkheid' te kritiseren aangezien die het ontwikkelen van individuele ga
ven in de weg !itaan De vroege Duitse romantische denker Schlegel was 
van mening dat het eigen bewustzijn, de eigen energie en de eigen wil 
de meest menselijke eigenschappen zijn, ten aanzien waarvan het irrele
vant is of men tot de ene of tot de andere sekse behoort. 137 

Schlegel formuleert een sekseneutraal ideaal van zelfontplooiing_ Voor
zover er sprake is van verschillen tussen de seksen, worden die niet in 
tennen van hiërarchie of superioriteit benoemd.I\8 De verschillen die er 
zijn worden bovendien niet als natuurlijk gezien, maar als gevolg van 
sociale omstandigheden, namelijk van de beperkte leefwereld van vrou
wen in de huiselijke 8feer. Soortgelijke ideeën Lijn ook te vinden bij 
utopisch socialisten die beïnvloed waren door het romantische idee van 
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individualiteit en individuele zelfexpressie. Voor hun nieuwe, sociale 
maatschappij gold het 'vrouwelijke' als norm. De eigenschappen die aan 
vrouwen werden toegeschreven, werden gezien als de ideale eigenschap
pen voor alle mensen.1l9 

De relatie tussen opvattingen over individualisme en sekse is gecompli
ceerd, hoewel we - voor de utilitaristische denkwijze meer dan voor de 
expressieve - kunnen signaleren dat het voor mannen meer betekenis 
heeft gehad dan voor vrouwen. Het (utilitaristisch) individllalisme wordt 
immers met name in de openbare, publieke sfeer van concurrentie en 
persoonlijke ambities gelocaliseerd, waar het (Victoriaanse) ideaal van 
huiselijk geluk en rust tegenover wordt geplaatst. Het huiselijk leven 
wordt opgevat als de 'haven in a heartless world', waarbij het aan vrou
wen is deze haven te runnen en het geluk te organiseren. 

In dit licht blijkt ook het individualisme van De TocqueviUe voorname
hjk voor mannen op te gaan. Voor vrouwen was geen sprake van een 
terugtrekkende beweging uit de openbare sfeer: zij kwamen daar immers 
nauwelijks. De Tocqueville wijst er herhaaldelijk op dat :het leven van 
vrouwen beperkt is tot de huiselijke sfeer en dat zij niet deelnemen aan 
het politieke en economische leven. Zij spelen - zij het op indirecte wijze 
- naar zijn idee wel een belangrijke politieke rol. Doordat ze bij uitstek 
als de verdedigers van morele waarden worden beschouwd, dragen zij er 
in belangrijke mate toe bij dat de keerzijden van het door hem gesigna
leerde individualisme niet zo gemakkelijk vat op het maatschappelijk le
ven krijgen. Als het individualisme, zoals De Tocqueville dat beschrijft, 
zich niet teveel van haar negatieve kant laat zien, lijkt dat voor een 
belangrijk deel te danken te zijn aan de specifieke bijdrage van vrouwen 
aan het huiselijk - en daarmee aan het maatschappelijk - leven. De met 
vrouwen en vrouwelijkheid geassocieerde eigenschappen vormen daarin 
een tegenwicht tegen een dreigende demoralisering en atomisering van 
het maatschappelijk leven. Of, omgekeerd en nog sterker uitgedrukt, de 
kracht en voorspoed die De Tocqueville constateert, is volgens hem voor 
een belangrijk deel te danken aan de bekwaamheid en superioriteit van 
vrouwen. 

2.8 CONCLUSIE 

Individualisme is een negentiende-eeuws concept, maar individuàlisti
sche waarden zijn meer dan eens ontstaan. Het gaat om verschillende 
grote historische processen waarin individualisme kon ontstaan en als 
probleem werd gezien. De reacties die daarop volgden Inoeten in de 
context van maatschappelijke en politieke verhoudingen varl dat moment 
worden gezien. De historische processen betreffen onder andere het los
maken van de kerk en de opkomst van het protestantisme met een verin
nerlijkte geloofsopvatting; het losmaken van de corporatie en de op-
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komst van het mercantilisme; het losmaken van het politiek gezag en de 
opkomst van de idee van individuele rechten; het losmaken van grotere 
sociale verbanden, de opkomst van het kerngezin en van het afronder
Iijke indi-~idu. Daannee zijn we in de negentiende eeuw beland en bij het 
moment waarop De Tocquevil1e aangaf dat het gerechtvaardigd was te 
lJprelrea over individualisme. De periode van de opkomst van het sociaal 
conttactdenken, wanneer de idee opkomt van het autonome individu dat 
geleid wordt door eigenbelang, tot aan de reacties op de Franse revolutie 
en de Verlichting in de negentiende eeuw, is uitgebreider behandeld om 
verschillende argumentatiestruCturen met betrekking tot individualisme 
te laten zien. Behalve voorstanders zijn er verschillende tegenstanders: 
lij die verlangen naar een hiërarchische samenleving van voorheen, zij 
dit: streven naar een maatschappij-voorbij-het-individualisme en zij die 
een alternatieve, romantische opvatting over het individu centraal stel
len. Tenslotte is er de, vooral aan de hand van De Tocqueville gei11u-
8tteerde, mening dat het individualisme onvennijdelijk is, maar dat de 
kwalijke kanten ervan moeten worden bestreden. De centrale kwestie bij 
de verschillende benaderingen was de vraag in hoeverre passies kunnen 
worden onderdrukt, met andere passies kunnen worden bestreden dan 
wel kunnen worden gestuurd. 

Individualisme is een historisch een seksespecifiek concept gebleken. 
Hoewel ik er niet van uit ga dat individualisme epistemologisch vrouwen 
als categorie uitsluit, vonnen vrouwelijkheid en individualisme bij veel 
auteurs een problematische relatie, Niet alleen omdat individualistische 
waarden voor vrouwen geen of slechts geringe betekenis hebben gehad, 
maar ook - of vooral - omdat vrouwelijkheid vaak wordt geassocieerd 
met deugden in de privésfeer en met aan individualisme tegengestelde 
waarden. Ook pleitbezorgers van vergaande gelijkheid tussen de seksen, 
zoals Mill en De Tocqueville, ontkomen daar niet aan, gezien de beteke
nis die zij toekennen aan respectievelijk: de inbreng' van deugdzaamheid 
en morele superioriteit van vrouwen. Of, zoals Comte het uitdrukt: het 
kwalijke egoïsme en individualisme moet worden overwonnen door de 
bij uitstek vrouwelijke kwaliteit van altruïsme: de vrouwelijke aanleg voor 
sociaal gedrag, liefde en nederigheid moet de samenleving van een ruig 
individualisme redden.l40 

In het tweede deel van dit hoofdstuk is individualisme meer thematisch 
en analytisch ontleed. Individualisme Ïl;; een omstreden, complex en am
bivalent concept. Omstreden omdat er zoveel verschillende, 'relfs tegen
strijdige betekenissen aan gegeven worden. Complex omdat het aan w
veel verschillende aspecten van het menselijk leven raakt; aan het idee 
over het 'zelf, aan de relatie tussen een private en een publieke sfeer, 
aan noties over zelfontplooiing, individuele rechten en economische plO
Ces8en. Ambivalent omdat positief gefonnuleerde waarden als zelfont
plooiing, zelfstandigheid en het vonngeven aan een individuele levens-
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sfeer (privacy) een negatieve tegenhanger hebben in nihilisme, egoïsme 
en onverschilligheid ten opzichte van een publieke levenssfeer. 

Een vaststa:mde definitie van individualisme heeft die uiteenzetting 
~ooralsnog met opgeleverd. Gezien de veelvonnigheid van opvattingen 
IS het ook de vraag of dat wenselijk is. Het vastleggen van individualisme 
in een strikte definitie zou voorbij gaan aan de complexiteit van het 
concept en aan de historische specificiteit. Individualisme is ooit geïntro
duceerd om uitdrukking te geven aan (voor een deel) onbewuste ingevin
gen, empirische verschijnselen, conceptuele kwesties en nonnatieve aan
spraken. De betekenis van individualisme kan alleen adequaat bestudeerd 
worden wanneer we nagaan hoe de tenn is verbonden met andere noties, 
welke rol het speelt in de rechtvaardiging van verscheidene nonnatieve 
claims en welke waarden het wordt geacht te onderbouwen.141 
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