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op de markt bevindt, gericht is op eigenbelang en vergroting van indivi
duele welvaart, ondervindt veel minder tegenstand dan de idee dat de 
mens (man of vrouw) op grond van zijn rede en status van individu in 
aanmerking moet komen voor zelfstandige rechten. Zo gezien draagt de 
verzorgingsstaat bij aan een uitbreiding van de gedachte van bezitsindivi
dualisme, op grond waarvan mensen in staat worden geacht contracten 
op de arbeidmarkt te sluiten, maar ook rechten kunnen ontlenen wan
neer die arbeid wegvalt. 

De verzorgingsstaat vormt echter ook een belangrijk breukpunt in op
vattingen over individualisme. De belofte bij te dragen aan het welzijn 
van de burgers, impliceert immers een uitbouw van het 'behoefte-ele
ment' in de lonen en de direct daaraan gerelateerde uitkeringen. De 
verzorgingsstaat betekent bovendien een breuk omdat ze welzijn en ont
plooiing voor iedereen belooft: mannen èn vrouwen moeten hun capaci
teiten kunnen ontwikkelen. Er is sprake van verschuivende greJ)Zen tus
sen maatschappelijke sferen en de termen waarmee deze worden om
schreven. 

Eind jaren vijftig is er sprake van een spanning tussen opvattingen over 
individualisme en sekse in de verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat bete
kent weliswaar een afzwa1dring van het vooroorlogse confessionele den
ken in termen van zonde, goddelijke ontferming en. anti-liberalisme, 
maar is tegelijkertijd nog doortrokken vàn een traditioneel, christelijk 
gezinsconcept; 128 de belofte van de verzorgingsstaat, zorg te dragen voor 
het welzijn van haar burgerc;, verhoudt zich moeizaam tot de wens niet 
in te grijpen in de 'soevereiniteit' van het gezin; er is sprake van een 
spanning tussen de wens de ontplooiing van individuen te vergroten, 
maar tegelijkertijd de positie van het gezin te stabiliseren; er is een span
ning tussen moderne opvattingen over een open gezin in een open sa
menleving en een traditioneel, christelijk gezinsconcept, en er bestaat 
een spanning tussen de toekenning van steeds meer gelijke politieke en 
burgerlijke rechten aan beide seksen, en het tegelijkertijd invoeren van 
een .. ekseonderscheid waar het om sociale rechten gaat. 
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4 Van welvaartsstaat naar 
zorgenmaatschappij 
Individuele rechten en sociale verbanden 
1960-1990 

'Ik geloof (..J dat het de hoogste tijd is dat vrouwen zich het gezonde egoïsme 
permitteren dat voor mannen sinds mensenheugenis een vanzelftprekend 
gegeven is, matenele omstandigheden buiten beschouwing gelaten.' (Joke 
[(f)ol-Smit, 'Het onbehagen bij de VTOU7J)', 1967, in: J. Smit, Er is een land 
waar vrouwen 'willen wonen 1984, p. 36) 

4.1 INLEIDING 

Begin jaren zestig lijkt een periode van relatieve stabiliteit in te zetten. 
De wederopbouw ~ goeddeels voltooid, de industrialisatie is in gang 
gezet en er is voorzien in de meeste elementaire behoeften van bestaan. I 
Alras zal men echter geconfronteerd worden met ingrijpende maatschap
.pelijke veranderingen die ondanks enkele voorboden in de jaren vijftig 
door niemand voorzien waren. De vervolmaking van de maatschappij 
blijkt te worden gedwarsboomd door onverwachte ontwikkelingen; de 
dominante zuilenstructuur maakt plaats voor deconfessionalisering en 
secularisering; de kritiek op het 'regentendom' en de verkalkte politieke 
structuren leidt tot nieuwe politieke initiatieven, de voltooiing van de 
materiële basis van de verzorgingsstaat maakt plaats voor nieuwe sociale 
problemen; democratiserings- en jongeren bewegingen stellen orde en 
gezag ter discussie; de emancipatie van de vrouw is nog maar nauwelijks 
'voltooid' of de tweede feministische golf laat van zich horen. 

De veranderingen die zich eind jaren zestig in de Nederlandse maat
schappij voordoen, vormen een breuk in de sociale en politieke formatie 
van de maatschappij. Als er een moment is waarop het individualisme als 
inspiratie dient voor politieke uitgangspunten, dan ligt dat rond 1970: de 
idealen van individuele autonomie, zelfstandigheid en gelijkheid staan 
centraal en Lijn gekoppeld aan het idee dat de maatschappij maakbaar is. 
Tegenover de traditie staat de hoop op de verbeeldingskracht van het in
dividu.2 

In dit hoofdstuk wordt de aandacht primair gericht op de manier 
waarop verschillende politieke stromingen omgaan met individualisering 
in relatie tot sekseverhoudingen en de verzorgingsstaat tussen 1960 en 
1990. Vragen over individualisering :raken de grondslagen van politieke 

109 



stromingen. Daarbij gaat het onder andere om het achterliggende mens
beeld (man en vrouw), om de vraag wat als de basiseenheid van het 
maatschappelijk leven moet worden beschouwd en hoe de rol van de 
staat wordt opgevat. Feitelijke sociale en culturele veranderingen vormen 
daarbij meer het decor dan het onderwerp: ze bepalen de context waar
binnen individualisme als meer of minder ernstig probleem wordt erva
ren door politieke stromingen. 

Het belangrijkste"bronnenmateriaal bestaat uit publikaties van politieke 
partijen, speciaal publikaties waarin grondslagen zijn verwoord, zoals be
ginselprogramma's, en publikaties waarin centrale uitgangspunten en 
nieuwe gedachten worden geformuleerd en over grondslagen wordt ge
discussieerd, zoals uitgaven van de wetenschappelijke bureaus van de 
politieke partijen.] De aangebrachte periodisering volgt in grote lijnen 
de politieke, sociale en economische ontwikkeling van de verzorgings
staat tussen 1960 en 1990, maar is feitelijk gemaakt op grond van veran
deringen in forums van politieke stromingen. 

De eerste periode loopt vaD. 1960 tot 1972 en we kunnen deze in enkele 
kernbegrippen kenschetsen als een periode waarin de verzorgingsstaat 
verder wordt uitgebouwd, waarin aandacht bestaat voor de ontplooiing 
van het gezin en haar leden en - met name wanneer de tweede feministi
sche golf van zich laat horen - waarin ruimte ontstalj,t om bestaande 
opvattingen over mannelijkheid en vrouwélijkheid ter discussie te stellen 
en sekseverhoudingen te problematiseren. 

De tweede periode loopt van 1972 tot 1982. Deze kunnen we karakte
riseren als een periode waarin de individuele ontplooiing een vlucht 
neemt, het breed gedeelde geloof in de 'maakbaarheid' van de samenle
ving langzamerhand begint te tanen en de verzorgingsstaat stagneert. 
Het gezin als kleinste maatschappelijke eenheid en essentiële basis voor 
sociale en politieke regulering komt steeds meer ter discussie te staan en 
er is openlijk sprake van strijd over sekseverhoudingen. 

De periode 1982 tot 1990 tenslotte, wordt gekenmerkt door een terug
tredende verzorgingsstaat, door grote plOblemen rond de sociale en po
litieke regulering van het caleidoscopische geheel aan leefvormen en 
door nieuwe vragen over de relatie tussen mannen en vrouwen. Bijna alle 
politieke partijen zien zich in de jaren tachtig voor een probleem gesteld 
wat betreft de vraag hoe individualisering en individualisme beoordeeld 
moeten worden en wat de consequenties zijn voor hun politieke uit
gangspunten in het algemeen en ten aanzien van de verzorgingsstaat in 
het bijzonder. 

4.2 1960-1972: WELVAART, WELZIJN EN GEZIN 

In 1962 publiceert de socioloog TIlOenes zijn proefschrift De elite van de 
verzorgingsrtaat.4 De door hem gegeven definiëring van de verzorgings-
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staat is een van de meest gehanteerde. Thoenes beschrijft de verzor
gingsstaat daarin als 

' ... een maatschappijvorm, die gekenmerkt wordt door een op demo
cratische leest geschoeid systeem van overheidszorg, dat zich - bij 
handhaving van een kapitalistisch productiesysteem - garant stelt 
voor het collectieve sociale welzijn van haar onderdanen'.s 

Van de drie elementen die Thoenes noemt - een systeem van overheids
zorg dat zich garant stelt voor het collectieve sociale welzijn, de handha
ving van een kapitalistisch produktiesysteem en een democratische maat
schappijvorm - is het eerste de meest kenmerkende voor de verzorgings
staat. 6 Dat element is echter omstreden. Wat verstaat men immers onder 
'garant stellen' en 'welzijn'?7 

Hoewel de term 'verzorgingsstaat' begin jaren zestig nog geen ge
meengoed was, zal ik hem hier handhaven als algemene aanduiding voor 
de Nederlandse samenleving waarin wordt erkend dat de staat een we
zenlijke bijdrage levert aan het collectieve sociale welzijn van haar bur
gers. Thoenes intervenieerde indertijd in een debat over de vraag hoe de 
moderne maatschappijvorm aangeduid moet worden.8 Behalve verzor
gingsstaat komen begrippen als welvaartsstaat, cultuurstaat en welzijns
staat naar voren. Daarbij gaat het om meer dan een futiel onderscheid 
tussen woorden: het gaat om een debat over de grondslagen van een 
specifieke maatschappijvorm.9 Inzet is de verhouding tussen materiële 
vooruitgang en sociaal welbevinden, hedonisme en zelfontplooiing, 
winst <:Jl geluk. Liberalen en sociaal-democraten benaderen de vraag 
naar de grondslagen van de verzorgingsstaat met name vanuit een econo
misch en zakelijk perspectief waarin welvaart centraal staat, terwijl con
fessionelen meer de nadruk leggen op morele aspecten en welzijn. 

Liberalen onderschrijven in de jaren zestig de belangrijke grondslagen 
van de ver7.0rgingsstaat: ze stellen de verbetering van de verdeling van 
inkomsten tussen bepaalde groepen en de inbreng van de staat bij het 
zorgdragen voor het welzijn van haar burgers niet fundamenteel ter dis
cussie, hoewel ze gevaren zien in een al te grote inbreng van de staat.IO 

Binnen de VVD wordt de verzorgingsstaat op zowel economische als 
morele gronden aanvaard. Gemeenschappelijke voorzieningen zijn 
noodzakelijk, hoewel de verzorgingsstaat volgens sommigen te ver dreigt 
te gaan in het regelen van voorzieningen: het zogenaamde 'etatistne' is 
voor lil>eralen al in de jaren zestig een probleem. 11 

Hoewel men in de verzorgingsstaat incidenteel een bedreiging ziet van 
de goede kanten van de homo-economicus, kan de maatschappijvisie van 
liberalen, wals die naar voren komt in publikaties van de VVD, niet als 
een economisch individualistische ideologie bestempeld worden. Ze legt 
immers tegelijkertijd een grote nadruk op gemeenschapsverbanden in 
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het algemeen en op de erkenning van christelijke en zedelijke beginselen 
in het bijzonder. Gemeenschapsverbanden zouden de individuele vrij
heid niet beperken, maar een onmisbare voorwaarde vormen om vrijheid 
te verwezenlijken: de vrijheid is een vrijheid in gebondenheidY De visie 
van liberalen vertoont enige ambivalentie ten opzichte van de verzor
gingsstaat. Men acht haar noodzakelijk maar is er ook huiverig voor. De 
grote invloed van de staat zou gemakkelijk kunnen leiden tot etatisme en 
het niet genoeg amgen van kosten-batenanalyses, maar biedt tegelijker
tijd bescherming tegen sociale risico's. De toenemende overheidsinvloed 
kan de burger zijn gevoel van betrokkenheid ontnemen, maar hem ook 
zelfbewuster en onafhankelijker maken. IJ 

Ook binnen de sociaal-democratie overheerst een zakelijke en econo
mische benadering, zij het dat deze, meer dan bij de V VD, in dienst 
geSteld wordt van een vergroting van wel?ijn en een verkleining van 
sociale ongelijkheid.1i Sociaal-democraten aanvaarden de kapitalistische 
produktiewijze, maar maken zich zorgen over de verhouding tussen par
ticuliere consumptie en gemeenschapsbelangen. Het personalisme van 
Banning, waarin een belangrijke rol werd toegedicht aan zedelijkheid en 
gemeenschapswaarden, maakt plaats voor een meer zakelijke, economi
sche en pragmatische benadering. Volgens de meeste sociaal-democraten 
komt het er primair op aan de welvaart op een juiste mapier te herverde
len. Wanneer die welvaart ten goede wordt aangewend, zal welzijn bijna 
als vanzelf komen, zo lijkt het. 

Den Uyl, directeur van de WIardi Beckman Stichting, is een van de 
grootste pleitbezorgers van een benadering van welvaartsverdeling. Hij 
wijst de kritiek die hij hoort op de 'rekenachtigheid', het rationalisme en 
het calculatieprincipe van dit model resoluut van de hand. Daarbij brengt 
Den Uyl een scherpe scheiding aan tussen politieke en niet-politieke 
kwesties. Hij erkent bijvoorbeeld dat verschijnselen als vereenzaming en 
vervreemding zijn verbonden met de welvaartsstaat, maar plaatst ze bui
ten de orde van de politiek. Het zijn zaken die psychologisch en sociolo
gisch van belang zijn maar niet voor de politiek, waarin het volgens Den 
Uyl om machtsvorming gaat. lS Di~ benadering domineert ook het rap
port Om de kwaliteit va71 bet bestlJlm: daarin wordt weliswaar gepleit voor 
uitbreiding van sociale voorzieningen ten behoeve van welzijn, maar de 
nadruk ligt op een planmatige, beheersbare ontwikkeling van de wel
vaart. 16 Particuliere consumptie leidt volgens de auteurs gemakkelijk tot 
onnuttige en zinloze consumptie, die ten koste gaat van het gemeen
schapsbelang. Zolang 

' ... verspillingen in de luxe-sfeer schril afsteken tegen de armetierig
heid van vele gemeenschappelijke voorzieningen en zolang ongelijk
heid blijft bestaan, moet "het socialistisch gehalte van de welvaarts
staat" laag genoemd worden'.'7 
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Met de nadruk op financiële (her)verdeling en de scherpe definitie van 
politiek, verdwijnen vragen over de betekenis van welzijn (voorzover ze 
geen kwestie zijn van besteding van algemene middelen in de publieke 
sector) gemakkelijk naar de achtergrond. Daarmee lijken ook de vragen 
over zedelijkheid en morele kwesties te worden weggedefinieerd uit de 
context van de politieke discussie. Deze worden immers als afgeleid pro
bleem beschouwd van kwesties rond financiële herverdeling en besteding 
van gemeenschapsgelden. 

Waar de sociaal-democraten het welvaartsaspect in de verzorgingsstaat 
benadrukken, kritiseren confessionelen dit concept. Hun belangrijkste 
kritiek is dat de verzorgingsstaat teveel is gericht op materiële produktie, 
consumptie en economische aangelegenheden en niet genoeg oog heeft 
voor welzijn en geluk. De aandacht voor economische factoren dreigt 
ten koste te gaan van de vergroting van 'levensvreugde'. In het Christelijk 
Historisch Tijdschrift signaleert de jurist Goud in 1963 de dreiging van een 

' ... "brood en spelen-maatschappij", een volstrekt vermaterialiseerde 
beschaving waarin het steeds groter inkomen niet leidt tot een volle
diger ontplooiing van het waarlijk mens-zijn, maar integendeel tot 
een eenzijdige ontwikkeling van één enkel facet van de mens, waarbij, 
naar de ervaring leert, de andere veelal tot atavismen vervallen'. ,8 

In anti-revolutionaire kring is men terughoudend wat de taken betreft 
die aan de staat zijn toebedeeld. Toch erkent de ARP de moderne, natio
nale (verzorgings)staat en zwakt daarmee het principe van soevereiniteit 
af. Tegelijkertijd is ze echter bang dat de staat een te grote rol zal spelen 
in soevereine levenssferen en twijfelt ze over de rol die de staat kan 
spelen in het bevorderen van het geluk van mensen.19 

Van de confessionele partijen Lijn de katholieken zonder twijfel de 
grootste ondersteuners van de verzorgingsstaat, maar ook hier is begin 
jaren zestig sPralre van kritiek. De jurist Van Maarseveen plaatst in 1961 
in het Katholiek Staatkundig Tijdschrift de welvaartsstaat tegenover een 
cultuurstaat. Hij spreekt zich uit: 

'Tegen de staat, die de welvaart tot maat aller dingen heeft gemaakt, 
die doortrokken is van een stuitend materialisme, die rekent met de 
mens als met een kwantitatief gegeven, een sociaal-economisch ver
schijnsel, niet met de mens als qualitatieve eenheid, als individu. Te
gen de door de staat beïnvloede maatschappij met haar dwang tot 
gelijkvormigheid, leidend tot afzondering en vereenzaming. '20 

Het pleidooi van Van Maarseveen aandacht te besteden aan de mens als 
'qualitatieve eenheid' vindt binnen de KVP ingang, zoals naar voren komt 
in de nadruk op ontplooiing en zelfverwezenlijking. De staat dient zich 
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volgens katholieken niet alleen en primair met economische aangelegen
heden te bemoeien, maar moet nadru,kkelijk aanda~t schenken aan im
materiële zaken als welzijn en "gel,*- Hier i~, anders dan bij sociaal
democraten, sprake van een breed concept van 'politiek'. In het omvang
rijke document U1éluaart, Welzijn en Geluk. Een Katholiek Vitzicht op de 
Nederlandse Samenleving dat tUssen 1961 en 1965 in zes delen verschijnt 
onder auspiciën van de Katholieke Raad val! Ov~r1eg voor Sociaal-eco
noIDische Aangelegènheden, wordt in dit verband ' ruilne aandacht be
steed aan het personalisme. Aan de economie wordt een dienende rol 
toegeschreven binnen een cultuurgemeenschap die is gericht op licha
melijk welzijn en persoonlijke zelfverwezenlijking.21 Oe 'gemeenschap' 
wor.dt niet in. eerste instantie in financiële termen opgevat als de (verzor
giÎlgS)staa~maar als he~ geheel van deelgemeenschappen die volgens 
eigen principes werkenY Op grond van de verschillende gemeenschap
pen en de beginselen die deze reguleren, wordt, tenslotte de volgende 
toekomstvisie geformuleerd: 

' ... een goed functionerende nutsgemeenschap die opgenomen is in 
de positief gerichte, dus niet alleen verdedigende, rechtsgemeen
schap; een rechtsgemeenschap die gematigd, aangevuld en versterkt 
wordt door een waarachtige liefJesgemeenschap, welke relf weer bin
nen de rechtsgemeenschap een cultuurgemeenschap tot ontplooiing 
brengt, waarin de liefde niet alleen de mensen verenigt, maar hen er 
ook naar doet streven dkaar te veredelen, zulks in het licht van, en 
genormeerd door de eschatologie der christelijke heilsverwachting.'2l 

De verzorgingsstaat moet volgens del.e visie zijn burgers weliswaar een 
materiële basis bieden, maar geluk mag daar niet afhankelijk van worden 
gemaakt. Geluk en welzijn zijn veel meer afhankelijk van individuele 
vervolmaking en groei dan van een bt!paald consumptieniveau.H 

WeIvOl.lrt, welzijn en geluk vormt et!n uitwerking van de wens, uitgespro
ken in het Bisschoppelijk Mandement uit 1954, te komen tot de opstel
ling van een breed katholiek sociaal program.2S Het Bisschoppelijk Man
dement ging er nog van uit dat vernieuwingstendensen gekeerd konden 
worden. De auteurs van Welvaart, 'we/zijn en ge/uk doen weliswaar p.en 
poging een allesomvattende katholieke maatschappijvisie te fonnuleren, 
om de krachten die de katholieke zuil dreigen te ontbinden te keren, 
maar erkennen tegelijkertijd dat modernisering niet langer tegen te hou
den is en er daarom beter op kan worden ingesprongen. Het gaat 
volgens de auteurs om ht!t vinden van een middenweg tussen het star 
vasthouden aan overgeleverde ideaalbeelden en het vervallen in zedelijk 
nihilisme 26 Tot die middenweg behoort ook de aanvaarding van de ver
zorgingsstaat met haar streven naar sociaal welzijn. Men gaat nog wel uit 
van een organische en corporatistische maatschappij-opvatting, maar er-

114 

kent tegelijkertijd de betekenis van de verzorgingsstaat om tot een recht
vaardige, evenwichtige maats.chappelijke ordening te komen en moderne 
ondeugden als mat(!rialisme, hedonisme en egols~e tegen te gaan. 

Binnen elke politieke stroming worden problemen ten aanzien van de 
verzorgingsstaat gesignaleerd. Liberalen zijn bang dat de verzorgings
staat de betekenis van individuele rechten zal ondermijnen en de rechts
staat in gevaar zal brengen, sociaal-democraten vrezen dat de toegeno
men welvaart niet op de juiste wijze' zal worden aangewend om het ge
meenschappelijk welzijn te bevorderen, terwijl confessionelen (zowel 
protestanten als kathólieken) hun b~rgdheid uiten over de materialisti
sche cultuur en een berekenende politiek die onvoldoende ruimte biedt 
voor zelfverwezenlijking,.liefde, ontplooüng en andere a~ecten van het 
'waarlijk mens-zijn'. De verzorgingsstaat is dus niet expliciet verbonden 
aan een politiek program. Als zodanig kent Ze geen ideologie. De verzor
gingsstaat wordt meestal, ook door Thoenes, opgevat als een compromis 
tussen sociaal-democraten, confessionelen en liberalen. Iedereen erkent 
dat de verzorgingsstaat belangrijk is, maar niemand heeft er als zodanig 
een diepe liefde voor. 

Vanuit het perspectief van sociale regulering op het terrein van gezins
politiek en sekseverhoudingen is de gangbare typering van de verzor
gingsstaat als compromis tussen de drie grote politieke stromingen zo 
niet onjuist, dan toch onnauwkeurig. De verzorgingsstaat is vanuit dit 
perspectief eerder te beschouwen als een compromis tussen het confes
sionele gezinsideaal en het burgerlijk-democratisch principe van gelijk
heid voor de wet.27 Waar het om sociale rechten gaat - dat wil zeggen 
het recht dat aanspraak op bepaalde sociale en materiële voorzieningen 
garandeert - is het confessionele gezinsideaal dominant, terwijl waar het 
om burgerlijke en politieke rechten gaat, het democratische idee van 
gelijkheid tussen de seksen overheerst. 

Over zowel sekseverhoudingen als over de relatie tussen gezin en staat 
wordt begin jaren zestig niet erg veel gediscussieerd binnen de meeste 
politieke stromingen.28 Daarbuiten overigens ook niet bijster veel,29 hoe
wel er tekenen zijn van nieuwe problemen en denkbeelden, bijvoorbeeld 
over verveling en specifieke kwaaltjes bij huisvrouwen.JO Het afwezig zijn 
van discussies over gezin en sekseverhoudingen kan voor een belangrijk 
deel worden verklaard uit de overeenstemming die bestaat dat het gezin 
de kern vormt van het maatschappelijk leven en de staat moet bijdragen 
aan haar welzijn. De dominante visie is dat het kerngezin zich heeft 
geëmancipeerd - 'geïndividualiseerd', zoals men ook wel zegt _31 uit bre
dere familiebanden en dat binnen dit kerngezin sprake moet zijn van 
gelijkwaardigheid tussen de huwelijkspartners, die verder overigens een 
eigen taakverantwoordelijkheid hebben. Sommigen, met name liberalen 
en socialisten, vragen zich incidenteel af of er maatregelen nodig zijn om 
de 'voltooiing van de emancipatie' te vervolmaken. Dat betreft met name 
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formeel-juridische gelijke berechtiging in de openbare sfeer. Zo moet 
betaalde arbeid van vrouwen volgens hen niet speciaal worden gestimu
leerd, maar mag die evenmin worden g~derd door discriminatie.J2 

H.M. de Lange geeft in 1965 aan in een artikel in Socialisme en Demo
cratie - een bewerking van een lezing voor de Vrouwenbond van de PvdA 
- dat de gevolgen van gelijke berechtiging ook binnen de sociaal-demo
cratie nog geen g~eengoed zijn: 

'Niemand behoeft ons te komen · vertellen, dat een vrouw anders is 
dan een man, maar als mèn hieruit afleidt, dat de vrouw anders be
handeld moet worden dan de man, ~ndt men ons op zijn pad. Toch 
hebben wij deze consequentie niet over de gehele linie aanvaard ( ... ) 
want nog steeds zijn er mensen die vrouwen voor gelijkwaardige ar
beid minder willen betalen dan mannen. 'Jl 

Gelijkheid, zo benadrukt De Lange, is niet dat alles voor iedereen het
zelfde is, maar betreft de afwezigheid van ongerechtvaardigde verschillen 
in status en behandeling. De auteur gaat nog een stap verder: gelijkheid 
is dat de verschillen welke voortvloeien uit aanleg moeten worden bevor
derd, de menselijke mogelijkheden tot ontplooiing kunnen komen en 
ieder zijn eigen roeping kan vervullen. Dat}dee vinden we ook bij andere 
sociaal-democraten en sommige liberalen terug. Kern van die opvatting 
is dat mannen en vrouwen formeel gelijke politieke en burgerlijke rech
ten moeten hebben en zich naar aanleg en gaven moeten kunnen ont
plooien. Voorzover verondersteld wordt dat vrouwen en mannen ver
schillen in aanleg en gaven, heeft men echter geen bezwaar tegen kost
winnersbepalingen en uitkeringen op gezinsbasis: daar zou het niet gaan 
om onrechtvaardige verschillen tussen de seksen, maar om rechtvaardige 
regels ten behoeve van het gezinsleven. Liberalen leggen vooral de na
druk op de verhouding tussen rechtsstaat en verzorgingsstaat, waarbij het 
gezin de plaats van privacy innec!Illt waar de staat zo min mogelijk zou 
moeten ingrijpen. Het gezin -vormt voor hen enerzijds de basis voor 
individuele vrijheid en zelfontplooüng en anderzijds de basis voor ge
meenschapsleven. In 1966 schrijft de V'.'D in haar beginselprogramma 
dat 'het gezin de kern is van de samenleving' en dat men verlangt dat 
'zijn morele en materiële bescherming zoveel mogelijk wordtversterkt'.J4 
Sekseverhoudingen hebben, voorzover het niet over gelijke berechtiging 
gaat, een plaats in het gezinsleven dat gezien wordt als weliswaar sociaal 
belangrijke, maar niet-politieke sfeer. Ze worden grotendeels weggedefi
nieerd uit de politieke discussie. 

Anders dan in de liberale en sociaal-democratisch~ forums, wordt er in 
de confessionele en speaaal in de katholieke publikaties, uitgebreid aan
dacht besteed aan zowel de plaats van het gezin in de maatschappij, als 
aan de relatie tussen de seksen. Het ideaal van een 'open gezin in een 

116 

open samenleving', dat in de jaren vijftig door onder andere J.A. Pon
sioen was pepleit, is ook in J#lvaart, welzijn en geluk terug te vinden. 
Ponsioen bevindt zich dan ~ok, samen met onder andere GM.J. Veld
kamp, J.H. Walgrave en S.w. Couwenberg, onder de redactieleden van 
het rapport. De emancipatie van het moderne gezin vergroot volgens 
hen de intimiteit daar binnen: . 

'Juist in het moderne, jachtende en veelzijdige leven is deze intimiteit, 
ook geestelijk een groot goed gebleken. Het heeft de onderlinge af
fectie binnen het gezin. vergroot en zodoende een onschatbaar psy
chisch tegenwicht geschapen tegenover de verzakelijkte maatschap
pij.'J5 

Het gezin wordt hier bij uitstek gezien als 'haven in een harteloze we
reld'. Zonder de onvervalste, spontane en duurzame liefde binnen het 
gezin zou de persoonlijkheid ontwricht worden. De mens raakt dan ver
bitterd en vereenzaamd als 'een zure egoïst'.)<1 Terwijl in het 'moderne 
gezinsideaal' in de jaren vijftig vooral aandacht bestond voor de taak van 
vrouwen om welzijn te organiseren in besloten gezinskring, ligt de na- . 
druk nu méer en meer op de taak die vrouwen hebben om een bijdrage 
te leveren aan het maatschappelijk welzijn. Zoals welvaart en welzijn niet 
los van elkaar kunnen worden gezien, zo kunnen volgens de auteurs ook 
de mannelijke en vrouwelijke visie pas tezamen ('evenals het rechter en 
het linker oog') de juiste kijk op het leven geven. Dit samengaa.n wordt 
noodzakelijk geacht wil de 'mensengemeenschap' in .11 haar vormen tot 
volledige ontplooüng komen. Volgens de auteurs van J#lvaa1t, welzijn en 
geluk is wat in de vorige eeuw was begonnen .til> een 'vrouwenemancipa
tiebeweging', veranderd in een van de 'belangrijkste structuurvragen van 
onze tijd': 

'Uitgaande van de overtuiging, dat man en vrouw beiden hun eigen
geaarde bijdrage aan het gemeenschapsleven hebben te leveren, is het 
vrouwenvraagstuk van de vorige eeuw dus, via een nog voortgaande 
integratie-beweging, thans uitgegroeid tot het alomvattende "mens
vraagstuk" van de juiste man-vrouw verhouding op elk levensge
bied.'17 

Hoewel men zich haast te schrijven dat het huwelijk een sacrament is en 
het gezin een eigen betekenis en eenheid kent, los van het feit dat het 
ook de basisconditie vormt voor andere gemeenschappen, is er sprake 
van openheid voor veranderingen binnen het gezin en tussen de seksen. 
Liefde zou samen moeten gaan met respect VOO! elkaars zelfstandigheid 
in zijn of haar relaties met de buitenwereld. Daartoe dienen verschil
lende maatschappelijke taboel> te worden opgeheven, waaronder het ta-
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boe op de deelname van vrouwen aan het vormgeven van sociaal beleid, 
maar ook het tahoe op betaalde arbeid van gehuwde vrouwen: 

' ... als de vrouw kans ziet maatschappelijk verantwoordelijkheden op 
zich te nemen naast die voor het gezin, èn het echtpaar meent dat dit 
nuttig en nodig is, zowel voor de geestelijke ontplooiing van de vrouw 
als ook terwille van het gezin en de maatschappij, dan moet een so
ciaal beleid dit mogelijk maken. Vooral in de sector van maatschappe
lijke diensten en het onderwijs is er een werkelijke behoefte aan rijpe, 
gehuwde vrouwen, heus niet alleen uit de betere stand.'38 

De katholieken lijken hun traditionele denkbeelden over kwesties van 
zedelijkheid en gezinspolitiek bij te stellen. Een verklaring voor het rela
tieve progressieve karakter van de uitspraken kan worden gezocht in de 
vertraagde uitwerking van moderniseringstendensen die door andere 
stromingen al eerder werden geaccepteerd, maar bij katholieken 
vooralsnog veel discussie opleverden. Een ander deel van de verklaring 
ligt in de afkeer die katholieken hebben van het toenemende materia
lisme en consumentisme waartoe de verzorgingsstaat volgens hen zou 
leiden. De nieuwe taak van vrouwen is het dienen van welzijn van indivi
duele burgers en het maatschappelijke welzijn als geheel, als tegenwicht 
tegen de dynamische, technocratische,· industriële moderne maat
schappij. De herdefiniëring van het vrouwenvraagstuk in het 'mens
vraagstuk' betekent dat vrouwen een bijzondere taak wordt toebedacht 
in het 'vermenselijken' van de samenleving. Waar mannelijkheid vooral 
in verband wordt gebracht met een arbeidend bestaan, met expansie en 
een instrumentele instelling, wordt vrouwelijkheid in verband gebracht 
met een zorgend bestaan, met adaptatie en expressiviteit. 

Het ideaal van het 'open gezin' vormt, nu ook katholieken zich daar
voor uitspreken, een uitgangspunt voor de politiek van de verzorgings
staat in de jaren zestig. Het heeft op het niveau van de stallt het oude 
patriarchaal-confessionele model van gezin8politiek grotendeels vervan
gen.39 In dat ideaal vormt het moderne, open gezin de bemiddelende 
factor in de relatie tussen welvaart en welzijn. Ze is zowel eenheid van 
welvaart (consumptie) als van welzijn (geluk). Waar mannen de 
voorwaarden scheppen voor consumptie, zijn vrouwen de belangrijkste 
consumenten; waar mannen een bijdrage moeten leveren aan gezinswel
zijn, moeren vrouwen een bijdrage gaan leveren aan het malltschappelijk 
welzijn. Vrouwelijke deugden moeten binnen, maar vooral ook buiten 
het gezin worden inge2'.et tegen de zucht naar winst en materiële genoe
gem; die het consumentisme met zich meebrengt. 

Kritiek op het consumentisme komt in de tweede helft van de jaren 
zestig ook van een geheel andere kant. Nieuwe sociale bewegingen en 
nieuwe groepen binnen de bestaande politieke parnjen kritiseren de con-

118 

sumptiemaatschappij en het materialisme van de verzorgingsstaat en zet
ten daar eenontplooiingsideologie tegenover. 40 Zij vragen aandacht voor 
het individu los van de gegeven gemeenschappen waarin hij of zij leeft. 
Binnen de PvdA neemt een jongere generatie, georganiseerd in Nieuw 
Links, afstand van de pragmatisch-economische benadering van Den Uyl 
en pleit voor sociale gelijkheid van alle burgers en voor zelfontplooiing 
van de unieke menselijke mogelijkheden.i1 Een aantal liberalen richt, 
samen met partijlozen, in 1966 een nieuwe partij op, Democraten '66. 
D66 zoekt expliciet geen aansluiting bij zuilen, klassen of andere doel
groepen, maar wil mensen als individu aanspreken. Ze kritiseert de ver
kalkte politieke structuren en de starre ideologieën en pleit in plaats 
daarvan voor democratisering en pragmatisme. Ze wil consequent geen 
beginselprogramma ontwerpen en zich niet bij voorbaat scharen onder 
één ideologische stroming. 066 formuleert een sociaal-liberaal vrijheids
begrip waarin gelijke kansen moeten worden ingezet om tot zo groot 
mogelijke ontplooüng te komen: 

'De partij heeft tot doel C .•• ) bij te dragen tot de geestelijke en mate
riële ontplooüng van alle mensen, ongeacht hun levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, nationaliteit, taal, maatschappelijke afkomst 
en sexe.'42 

In confessionele kring splitsen zich christenen af die meer aandacht voor 
immateriële aspecten van het menselijk leven vragen. Zij verenigen zich 
in 1968 in de Politieke Partij Radikalen. Buiten de partijpolitiek zijn het 
bewegingen van jongeren die de consumptiemaatschllppij, verzuilde 
structuren en traditionele waarden rond gezag, gezin en geluk ter discus
sie stellen. In 1965 laat PROVO van zich horen, enige tijd later ook de 
studentenbeweging. In deze organisaties wordt 'politiek' breed opgevat 
en behelst onder meer persoonlijke ontplooüng, intermenselijke verhou
dingen en psychologische problemen. 

Die ontwikkelingen missen hun uitwerking op de bestaande politieke 
partijen niet. Zowel in sociaal-democratische als in confessionele kringen 
worden toenemende: onzekerheden als gevolg van emancipatie, seculari
sering en urbanisatie geconstateerd, die overigens in z'n algemeenheid 
nergens als alleen negatief worden gezien:13 

In een zo goed als voltooide verzorgingsstaat, waar de welvaart gega
randeerd lijkt, het welzijn en de ontplooiing van burgers veel aandacht 
krijgt en waarin vertrouwde, verzuilde structuren steeds meer botsen met 
'de afkeer van gezag en traditie, worden de bestaande verhoudingen tus
sen de seksen onderwerp van discussie. Zo pleit D66 niet alleen voor het 
mogelijk maken van betaalde arbeid voor vrouwen, maar ook voor het 
bevorderen ervan,~ terwijl PROVO met het zogenaamde '"Witte-"Wijven
plan' komt. 
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In die context verschijnt in 1967 het beroemde artikel van Joke Kool
Smit, 'Het onbehagen bij de vrouw'. Dit artikel is niet alleen van belang 
omdat het de rogenaamde tweede feministische golf inluidt, maar ook 
omdat het past in het tijdsbeeld van de tweede helft van de jaren zestig. 
Kool-Smit sluit enerzijds aan bij algemenere kritieken, zoals die op de 
consumptiemaatschappij, sociale ongelijkheid en gebrek aan ontplooi
ingsmogelijkheden, maar voegt daar anderzijds een nieuw element aan 
toe, namelijk de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de indivi
duele levenssfeer. Kooi-Smit begint met de relativerende opmerking dat 
het probleem waarover zif schrijft - het onbehagen bij de Nederlandse 
(huis)vrouw - wellicht niet de grootste maatschappelijke kwestie is, om 
vervolgens tal van problemen en ongenoegens in het leven van vrouwen 
aan te kaarten. Een belangrijk deel daarvan is volgens haar terug te bren
gen tot de beperkte leefwereld van vrouwen binnen het gezin. De in de 
jaren zestig ro vaak geroemde intimiteit van het kerngezin betekent voor 
vrouwen niet dat ze vrij zijn van de harde waarden die in de wereld 
daarbuiten domineren, maar dat ze beklemd raken tussen de muren van 
de eengezinswoning. Voor mannen is 'thuis' een rustplek en waarborg 
voor privacy, voor vrouwen betekent het dat ze het contact met de bui
tenwereld verliezen en dat hun eenzaamheid vergroot wordt.·S .Kool
Smits' doel is sociale gelijkheid (niet: gelijkwaardigheid) en de veronder
stelde vrouwelijke identiteit vonnt daarvoor een probleem. Vrouwen 
moeten volgens haar meer mens en minder vrouw worden.46 Om dat te 
bereiken moeten ze volgens Kool-Smit denken in termen die tot dan toe 
vooral aan mannen zijn voorbehouden. Veelzeggend is dat Kooi-Smit 
het niet heeft over deugden van vrouwen, maar spreekt in tennen van 
belangen. Ze laat daarop zelfs volgen dat 'het de hoogste tijd is dat 
vrouwen zich het geronde egoïsme pennitteren dat voor mannen sinds 
mensenheugenis een vanzelfsprekend gegeven is'.i7 

Kooi-Smit ziet het opkomen van vrouwen voor hun eigen belangen 
niet als destructieve passie, maar als een respectabel motief voor indivi
dueel handelen, dat volgens een soort 'invisibIe hand' bovendien produk
tief gemaakt kan worden voor de maatschappij. Het rou de relatie tussen 
moeders en kinderen verbeteren, de maatschappij dienen doordat ze be
ter gebruik kan maken van de talenten van vrouwen en - hoewel door 
haar met minder nadruk verwoord - huwelijksproblemen verkleinen om
dat vrouwen het leven van hun man beter zullen begrijpen. 

Kooi-Smit wil dat vrouwen als mens, als individu hun rechten kunnen 
opeisen en hun belangen kunnen laten gelden. Het is belangrijk te con
stateren dat Kooi-Smit's opvatting over belangen niet is bedoeld als ma
terieel en economisch begrip. In het eelder genoemde citaat over de 
wenselijkheid van het opeisen van gerond egoïsme van vrouwen zijn de 
laatste vijf woorden weggelaten. Daar schrijft Kooi-Smit 'mateIÎële om
standigheden buiten beschouwing gelaten'. Ze bedoelt daannee dat 
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vrouwen niet uit moeten zijn op het vergaren van zo groot mogelijk bezit 
of op een hedonistische levensvisie, maar dat ze hun eigen belangen 
mogen afwegen. tegen de belangen van anderen, en hun eigen ontwikke
ling, (geestelijke)'vrijheid en zelfontplooiing net ro goed mogen opeisen 
als mannen.48 Kooi-Smit's egoïsme is geen ongerichte, gepassioneerde 
liefde voor het zelf waarin het individu alles aan zichzelf relateert en zich 
afsluit van ~deren, maar het is een opeisen van de mogelijkheid op 
dezelfde wijze als mannen deel te nemen aan het economische, politieke 
en maatschappelijke leven. 

De tekst van Kooi-Smit is ro belangrijk omdat ze de relatie tussen het 
gezin en de 'buitenwereld' en de relatie tussen de seksen op fundamen
teel andere wijze fonnuleert dan gebruikelijk is in de jaren vijftig en 
zestig. Kooi-Smit politiseert de verhouding tussen de seksen. Het gaat 
niet over de hooggeachte intimiteit van het kerngezin, maar over de 
benauwenis ervan, niet over het welzijn van gezinnen maar over het 
welzijn van individuen c.q. vrouwen binnen die gezinnen, niet over ge
lijkwaardigheid tussen de seksen, maar over hiërarchie, niet over vrouwe
lijke deugden maar over belangen vait mannen en vrouwen. 

Velen herkenden zich in de opvattingen van Kooi-Smit. Een jaar later 
ontstaat uit de reacties Man-Vrouw-Maatschappij (MVM).49 Anderen vin
den de opvattingen van Kooi-Smit en van MVM te keurig, te weinig 
opwindend en te weinig revolutionair. Zij vinden elkaar enige tijd later 
in Dolle Mina. In vergelijking met MVM is Dolle Mina linkser, radicaler, 
'jonger wat betreft leeftijd van deelnemers, maar vooral ludieker. Meer 
ook dan MVM sluit Dolle Mina direct aan bij de politiseringsstrategie die 
ze deelt met andere nieuwe sociale bewegingen. 

'Dolle Mina wil ( ... ) aan vrouwen en mannen duidelijk maken, dat de 
bevrijding van de vrouw èn van de man, en de bestaande diskriminatie 
van de vrouw politieke zaken zijn.'50 

De politisering leidt tot de ontwikkeling van een nieuwe collectieve 
identiteit van 'wij vrouwen'. Persoonlijke ervaring wordt gezien als be
langrijke vonn van kennis. Hoezeer beide organisaties ook verschillen in 
ideeën, inspiratiebronnen en actievonnen, ze zijn het over één ding eens: 
vrouwen worden onterecht op grond van hun sekse gediscrimineerd en 
daarin kan en moet verandering komen. Beide organisaties leggen al 
vanaf het begin grote nadruk op een kenmerkend aspect van de tweede 
feministische golf: het opeisen van het recht op sociale, politieke, econo
mische en lichamelijke zelfstandigheid en zelfbeschikking van vrouwen.51 

Sociale zelfstandigheid in de zin van zelfstandige en autonome oordeels
vonning en geestelijke en materiële vrijheid (onder andere 'Marie wordt 
wijzer', voortgekomen uit MVM en 'De vrouw beslist', in het bij ronder 
gebruikt ten aanzien van abortus); politieke zelfstandigheid in de zin van 
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zelfstandige, individuele rechten ten aanzien van de staat en sociale con
tracten (voor een verbod op seksediscriminatie, oorspronkelijke MVM

eis); economische zelfstandigheid in de zin van recht op arbeid en inko
men, los van eventuele partners (geen kostwinnersbepalingen) en licha
melijke zelfbeschikking, met name wat abortus betreft ('baas in eigen 
buik', oorspronkelijke leus van Dolle Mina). 

Het ontstaan van een tweede feministische golf is ondenkbaar zonder 
de groei van de iidvaart, de 'consumptiemaatschappij' en de toene
mende kritiek daarop in de jaren zestig. De reJatieve materiële zekerheid 
bood openingen om meer immateriële zaken aan de orde te stellen en 
sociale ongelijkheid te bestrijden. Het feminisme is evenmin ondenkbaar 
zonder de specifieke vormen van sociale en politieke regulering uit die 
tijd. Daarin zijn aspecten terug te vinden van de oude zuilenmaatschappij 
- zoals een grote afkeer van individualisme, een sterk geloof in de bete
kenis van het gezin als kern van het maatschappelijk leven en een nadruk 
op 'natuurlijke' sociale verhoudingen en verbanden - en van de verzor
gingsstaat, zoals de belofte van ontplooüng en de garantie van bestaans
zekerheid voor iedereen. ' 

Het feminisme richt zich tegen de confessionele opvattingen over ge
zinspolitiek en sekseverhoudingen, maar deelt met confessionelen de er
kenning van sebe als relevante politieke categorie: waar confessionelen 
uitgaan van een breed concept van politiek:, waaronder persoonlijke ver
houdingen, stellen feministen een expliciete politisering van het per
soonlijke. Katholieken hebben niets of weinig op met alleen al de term 
'feminisme', maar tegelijkertijd besteden ze zelf aandacht aan het 
'vrouwen- en mensvraagstuk' als een allesomvattend vraagstuk van ont
plooiing en maatschappelijk welzijn. Zoals we zagen was dat bij sociaal
democraten en liberalen veel minder het geval. Wat het feministische 
pleidooi voor politieke, economische en fysieke zelfbeschikking voor 
vrouwen betreft, ligt een aansluiting bij liberale en sociaal-democratische 
opvattingen over vrijheid en gelijkheid echter meer voor de hand. 

Het feminisme staat dubbelzinnig tegenover de sociale en politieke 
regulering van de verzorgingsstaat, dubbelzinnig in de zin van kritiek en 
aansluiting, van oppositie èn integratie. n Het vormt daarop een laitiek, 
aangezien ze de discriminatie en uitsluiting van vrouwen in sociale wet
geving en politiek ter discussie stelt. Feministen doen echter tegelijker
tijd een beroep op de verzorgingsstaat om een eind te maken aan de 
sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en om de voorwaarden 
te scheppen waaronder vrouwen hun zelfstandigheid en autonomie kun
nen vergroten. Feministische eisen rond zelfbeschikking, met name waar 
het gaat om recht op arbeid en zelfstandige uitkeringen, zijn te beschou
wen als een uitbreiding van de logica van de verzorgingsstaat van het 
gezin naar het individu. 
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4.3 1972-1982: DE EMANCIPATffi VAN HET INDIVIDU 

De jaren zeventig worden achteraf wel beschouwd als het 'Ik-tijdperk':53 
iedereen zou op zoek zijn naar persoonlijke groei en zelfverwezenlijking. 
Ontdaan van clichés en overdrijvingen, kunnen we betogen dat de jaren 
zeventig inderdaad het decennium van de zelfontplooiingsideologie bij 
ui~tek vormt. Dat heeft niet alleen consequenties voor het sociale leven, 
maar speelt ook in de politieke ideologie een rol. Bijna alle politieke 
partijen noemen zelfuntplooiing als groot goed. Maar op welke manier 
dient er in het beleid rekening te worden gehouden met de wensen naar 
zelfontplooÜDg en hoe verhoudt zich dat tot andere belangrijke maat
schappelijke waarden als verantwoordelijkheid en solidariteit? De ont
plooÜDgsgedachte krijgt een feministische vertaling in de leus 'het per
soonlijke is politiek'. Onder andere daardoor komen de grenzen van 
maatschappelijke sferen en hun beginselen ter discussie te staan. 

Tegelijkertijd is er sprake van groeiende twijfel over de grenzen van wat 
de staat vermag. In de jaren zeventig wordt van verschillende kanten 
kritiek geuit op te overtrokken verwachtingen van de (verzorgings)staat. 
Volgens sommigen zijn de grenzen van de politiek wat sociale regulering 
betreft bereikt Zij stellen de vraag of uitbreiding van voorzieningen 
vanzelfsprekend tot groter welzijn zal leiden of een omgekeerd effect kan 
hebben, aangezien mensen steeds meer van de staat gaan verwachten. 
Critici van de verzorgingsstaat wijzen op de onbetaalbaarheid en de on
beheersbaarheid van uitgaven. De economische stagnatie, die met name 
in de tweede helft van de jaren zeventig merkb-aar is, versterkt die kritiek. 
We zullen die kwesties hier koppelen aan de wijze waarop feministische 
idealen ingang vinden in diverse politieke stromingen. 

Binnen de sociaal-democratie is de invloed van het feminisme al vrij snel 
zichtbaar. Twee oprichters van Man-Vrouw-Maatschappij, Hedy d'An
cona en Joke Kool-Smit, zijn ook actief lid van de PvdA en werken in 
1972 mee aan een themanummer van Socialisme en Demrxratie over femi
nisme. De grote betekenis die op dat moment binnen de sociaal-demo
cratie wordt gehecht aan sociale gelijkheid, maakt het redelijk makkelijk 
aandacht te vragen voor sociale gelijkheid tussen mannen en vrouwen.54 

Kool-Smit pleit in haar artikel 'gelijkheid vertaald naar de helft' voor 
gelijke rechten, gelijke kansen, gelijke mogelijkheden en een gelijke si
tuatie voor mannen en vrouwen. Vanuit de idee dat ieder mens, ongeacht 
burgerlijke staat, zijn of haar kost hoort te verdienen, spreekt ze zich uit 
voor economische zelf8tandigheid van vrouwen en voor het subsidiëren 
van crèches.ss 

Kool-Smit wordt binnen de PvdA door anderen, waaronder Den Uyl, 
gekritiseerd aangezien ze te weinig aandacht zou hebben voor de relatie 
tussen emancipatie van vrouwen en emancipatie van sociale klassen. 
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Evenals aan het begin van de eeuw het geval was, worden feministische 
wensen als zodanig gerespecteerd, maar afgezet tegen ongelijkheden tus
sen mannen en rechtvaardigingsprincipes tussen huishoudens. Den Uyl 
zegt het zo: 'Want waar de gevoeligheid voor de achterstelling van man
nen ontbreekt daar is de gevoeligheid voor de achterstelling van vrouwen 
zonder meer afwezig.'s6 

Ondanks zijn terughoudendheid ziet Den Uyl, anders dan in de jaren 
zestig, wel dat 'vrouwenzaken' een politiek thema vormen en doelge
richte actie nodig is om weerstanden te slechten. Den Uyl zal zich aan 
zijn woord houden want onder zijn kabinet wordt de aanzet gegeven tot 
een emancipatiebeleid.s7 Dat beleid past in de ruime ontplooiingsge
dachte die de ideeën over welzijnspolitiek domineert en brede politieke 
steun heeft. Het past ook bij de centrale leus van het verkiezingspro
gramma van 1972 - waarbij de PvdA een lijstverbinding aangaat met de 
PPR en D66. 'Keerpunt' staat voor de belofte sociale ongelijkheid te ver
minderen via 'spreiding van kennis, macht en inkomen'. Aad Kosto 
schrijft in dat verband: 

'De spreiding van inkomens, kennis en macht is een onvoltooide als 
de vrouw daarbij wordt gezien als een afgeleide van de mannelijke 
kostwinner. In de kwaliteit van ons bestaan gaat het niet om geld en 
goederen. Het gaat om de mogelijkheid in vrijheid te kunnen kiezen 
hoe tot zelfverwerkelijking te komen Vrij van materiële nood, maar 
ook vrij van vooroordeel op grond van sekse.'58 

Kosto benadrukt: dat gelijkheid in dienst van 'zelfverwerkelijking' moet 
staan, en niet gericht moet zijn op vergroting van geld en goederen 
(hedonisme). Den Uyl stelt het nog scherper. De scepsis die hij ziet 
ontstaan tegenover het arbeidsethos, zouden vrouwen kunnen gebruiken 
om hun achtentand om te zetten in eeIl voorsprong. De vrouwen die het 
los van het verrichten van betaalde arbeid is gelukt een 'zinnig en zinvol 
bestaan' te leiden, zouden tot voorbeeld moeten dienen: 

'De vrouwenbeweging zou meer aandacht aan die pioniers moeten 
besteden en attent moeten zijn op de ontwikkeling van een maat
schappijdie minder op het economische is afgestemd.'59 

Kool-Smit blijkt ook hier Den Uyl's tegenspeler. Hoewel zij, evenals 
Den Uyl, meent dat niet het consumentisme kern vim een feministische 
strategie moet zijn, maar dat men zich moet richten op een culturele 
revolutie die verhmgt dat 'het gevoelsleven wordt gerehabiliteerd en dat 
mensen bijgevolg anders met elkaar kunnen omgaan',60 verschilt zij van 
mening met Den Uyl over de betekenis van zelfstandige rechten en eco
nomische zelfstandigheid. Kool-Smit ziet hierin een voorwaarde om tot 
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verandering in omgangsvormen buiten èn binnen het gezin te komen. 
Het huidige gezin beschouwt Kooi-Smit als het laatste stuk 'geïnstitutio
naliseerd feodalisme', aangezien 

' ... het geen werkgemeenschap is waar volwassenen als individu een 
gelijke inbreng hebben en dezelfde mogelijkheden, maar een instel
ling waar één gezinslid, de moeder, haar arbeidskracht gratis in dienst 
stelt van de anderen, in ruil voor onderdak, voedsel, kleding en een 
zekere mate van bescherming. Ze leeft onder een regime van uitbui
ting en genadebrood'.61 

Toch trekt Kooi-Smit uit deze constatering niet de conclusie dat het 
gezin moet worden afgeschaft. Eerder gaat het er om de betekenis van 
het gezin te relativeren en de gezinsstructuur zodanig te v~randeren dat 
er sprake is van een situatie waarin mannen en vrouwen zowel het werk 
buitenshuis als binnenshuis op eerlijke wijze verdelen. Tegen die wens 
hebben de meeste sociaal-democraten geen principiële bezwaren. Even
min zijn ze het oneens over de noodzaak van culturele veranderingen. 
Lolle Nauta, een van de leidende figuren achter het nieuwe beginselpro
gramma uit 1977, houdt zelfs een vurig pleidooi voor het feminisme als 
enige cultureel-politieke beweging ter linkerzijde met betekenis en toe
komst. Volgens hem hebben de feministen die betrokken waren bij dit 
beginselprogramma 

' ... er steeds weer op gewezen, dat een met beperking van de wel
vaartsgroei samengaande radicale herverdeling niet helpt als de parti
cipatie van de mensen aan cultuur en samenleving niet wordt ver
groot. Zij hebben ons er steeds weer op attent gemaakt dat het juist 
een taak van socialisten is om allerlei gedragspatronen, die ons 
dankzij de prestatiemaatschappij tot in de botten gebakken zitten, op 
de helling te zetten'.62 

In het nieuwe beginselprogramma is, naast aandacht voor gelijke rech
ten, dan ook uitgebreid aandacht besteed aan culturele veranderingen, 
aan de samenhang tussen het persoonlijke en het politieke en zelfs aan 
het opheffen van kunstmatige scheidingen tussen wat rationeel en emo
tioneel is.63 

De problemen ontstaan binnen de sociaal-democratie vooral waar het 
principe van zelfstandige rechten voor vrouwen botst op het principe van 
rechtvaardige verdeling tussen gezinnen,64 en waar feministische eisen 
over (economische) zelfstandigheid worden geassocieerd met materia
lisme in de samenleving in plaats van met culturele verandering. Proble
men ontstaan er ook waar de nadruk op zelfontplooiing in de jaren ze
ventig e~n feministische invulling krijgt in het 'opkomen voor jezelf'. De 
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zelfopoffering en zelfverloochening die de verzorgingsstaat van vrouwen 
veronderstelt, wordt door feministen, waaronder de Rooie Vrouwen, 
omgekeerd door de eigen wensen en behoeften voorop te stellen.65 De 
Rooie Vrouwen willen in 1977 de verkiezingscampagne in gaan met een 
eigen leus: 'vrouwen kom op voor jezelf'. Den Uyl verzet zich tegen die 
leus. Hem lijkt de leus egoïstisch en in strijd met het socialistische idee 
dat je op moet komen voor anderen. De leus zou in zijn uiteindelijke 
strekking leiden tot de oorlog van allen tegen allen: homo homini lu
pus.66 Zo lijkt het oorspronkelijke idee achter het herverdelen van de 
welvaart en de financiële middelen van de verzorgingsstaat, namelijk het 
bereiken van een zo groot mogelijk welzijn voor iedereen, om te slaan 
in het tegendeel, namelijk toenemend groeps- en eigenbelang. 

Wat sociale gelijkheid is voor sociaal-democraten, is verantwoordelijk
heid voor confessionelen. De CHU, ARP en KVP zien het aantal kiezers 
dalen en dat doet hen er toe besluiten de mogelijkheden te onderzoeken 
te fuseren tot een nieuwe politieke partij op christelijke grondslag. De 
daadwerkelijke fusie zal pas in 1980 plaatsvinden, maar de voorbereidin
gen daarvoor beginnen al veel eerder. In 1972 brengt de Contactraad van 
ARP' CIIV en K.VP een nota uit waarin de eerste contouren van de grond
slagen van een nieuwe politieke formatie zichtbaar worden. De nota 
draagt de titel 'Op weg naar een verantwoordelijke maatschappij - een 
politieke strategie voor de zeventiger jaren'. 67 Deze nota kan worden 
beschouwd als eerste poging het katholieke subsidiariteiUibeginsel en het 
anti-revolutionaire beginsel van 'soevereiniteit in eigen kring' samen te 
brengen. 'Verantwoordelijkheid' wordt daarbij opgevat als een verant
woorde spreiding van verantwoordelijkheden tussen de staat en maat
schappelijke organisaties.68 Hierin is een bureaucratie-lo.itiek herken
baar: de invloed van de staat op de burger dreigt te groot te worden wat 
ten koste gaat van andere maatschappelijke verbanden. De burger wordt 
daarmee slachtoffer van een almachtige en betuttelende staat. 

In de nota worden drie kenmerken genoemd van een verantwoordelijke 
maatschappij volgens confessioneel model: ten eerste is het Evangelie 
richtsnoer voor politiek handelen, ten tweede moet geprobeerd worden 
problemen in overleg en harmonie op te lossen en ten derde moet men 
conservatief durven te zijn. Zelfontplooüng, met name door katholieken 
eerder gezien als middel tot persoonsontwikkeling en 'het volledig mens 
worden', blijkt niet te leiden tot het gewenste resultaat. In een maat
schappij die zozeer op consumptie is gericht als de huidige, slaat ont
plooiing gemakkelijk om in vervreemding en verwarring, zo menen ka
tholieken.6!' 

In 1975 nemen de wetenschappelijke instituten van de drie confessio
nele partijen in een ge7.amenlijke 'profielschets voor het CD~ afstand van 
het 'welvaartsdenken' en het daaraan verbonden mensbeeld van de 'gul
zige mens': 'De toeneming van de welvaart die ons geluk en onze ont-
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plooiingsmogelijkheden moet verhogen blijken wij te moeten betalen 
met de prijs van het welzijn. '70 

Om het welzijn te herstellen moet gezocht worden naar een nieuwe 
ethiek, naar nieuwe vormen van individualiteit en naar vormen van klein
schaligheid.71 

Binnen dit kader openen de vrouwenorganisaties van de drie confessio
nele partijen, verenigd in het cDA-vrouwenberaad i.o., in 1975 de discus
sie over vrouwenemancipatie met de publikatie van een bundel over de 
plaats van vrouwen in een verantwoordelijke maatschappij.12 In de be
langrijkste bijdrage aan de l:!undel, die van ].].M.S. Leyten-de Wijker
slooth de Weerdesteyn (KVP-lid en lid van het Dagelijks Bestuur van het 
CDA), wordt gepleit voor het overnemen van de drie kenmerken die de 
Contactraad formuleerde. Uit het kenmerk dat het Evangelie richtsnoer 
moet zijn voor politiek handelen, leidt Leyten af dat er geen argumenten 
zijn te geven om bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen te 
handhaven, noch voor vrouwen om zich te onttrekken aan medeverant
woordelijkheid voor de maatschappij. Het kenmerk dat problemen in 
harmonie moeten worden opgelost, betekent volgens Leyten dat geen 
harde tegenstelling mag worden gecreëerd tussen werkende vrouwen en 
vrouwen die hun hoofdtaak vinden in het gezin. Het derde kenmerk -
durven conservatief te zijn - vult de auteur in als het streven het goede 
te behouden, dat wil zeggen dat het CDA op de bres moet staan voor het 
gezin, dat met name door linkse vrouwenorganisaties nogal eens zou 
worden beschouwd als rem voor de vrouw om zich te ontplooien.73 

De vertaling van het tweede kenmerk - geen tegenstelling creëren tus
sen werkende vrouwen en huisvrouwen - impliceert dat er een niet al te 
grote betekenis aan economische zelfstandigheid kan worden toegekend. 
Zelfontplooiing mag volgens Leyten niet gelijk gesteld worden aan ar
beidsparticipatie. Mgezien van de praktische reden dat het tijdperk van 
economische groei feitelijk al achter ons ligt, is het streven naar arbeids
participatie van vrouwen volgens haar ook om principiële gronden ver
werpelijk, omdat het aansluit bij een materialistische cultuur waar we 
juist van af zouden moeten. 

'Voor alle mensen, voor vrouwen maar ook voor mannen, zal er meer 
aandacht moeten komen voor de niet-materiële aspecten van het be
staan, voor de geestelijke verrijking, voor de participatie en voor de 
spreiding van verantwoordelijkheden.'H 

Toch ziet het takenpakket van vrouwen er bij nader inzien anders uit dan 
dat van mannen. Leyten benadrukt dat de aanvaarding van verantwoor
delijkheid voor vrouwen verschillende gedaanten kan krijgen. Zij noemt 
- in de volgende volgorde - het gezin, de opvoeding van kinderen, het 
zitting nemen in schoolbesturen of ... betaald werken. 
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De vertaling van het derde kenmerk - op de bres staan voor het gezin 
- impliceert volgens Leyten dat vrouwenemancipatie altijd gezinseman
cipatie is. De centrale vraag is volgens haar hoe vrouwen zich kunnen 
ontplooien wnder aan het gezin te tomen.75 Leyten wil wel veranderin
gen in uitingsvormen van het gezin accepteren, maar niet de ideologie 
en de centrale waarden van het gezin ontkrachten. 

Het CDA-Vrouwenberaad gaat in 1979 een stap verder wanneer ze in 
de brochure Het geZin: samenleven in verantwoordelijkheid de bij confessio
nelen invloedrijke visie kritiseert dat het gezin een baken moet zijn voor 
traditionele waarden en behoud van het oude. Het gezin moet volgens 
de vrouwen juist openstaan voor verandering, aangezien in de wereld 
daarbuiten ook sprake is van dynamiek en vernieuwing. De symbool
functie van de moeder voor de veilige haven moet doorbroken worden.76 

In plaats van een scherpe scheiding aan te brengen tussen aanleg en 
taken van de beide seksen in verschillende maatschappelijke sferen, legt 
men de nadruk op overeenkomsten. De mens is ' ... tweeledig in verschij
ningsvorm; man en vrouw in uiterlijk verschillend, in wezen eender. Bei
den mens en beiden zowel individu als gemeenschapsmens'.77 

De confessionele partijen mogen dan terughoudend reageren op wwel 
tendensen van individualisering als op het feminisme, met name vrou
wen zien er ook positieve kanten aan. De reden hie~ i8 dat het om 
ontwikkelingen gaat die raken aan 'het volledig-mens-zijn' en er op ge
richt zijn vrouwen èn mannen een bijdrage te laten leveren aan de 'ver~ 
antwoordelijke maatschappij' die het CDA voor ogen staat, zoals Sleijser
Tegelaar, directeur van de Savornin Lohman Stichting, het in 1978 uit
drukt.78 

Die opvattingen worden echter niet door iedereen gedeeld. In dezelfde 
tijd houdt bijvoorbeeld premier Van Agt zijn pleidooien voor een 'e
thisch reveil', waarin het huwelijk en het traditionele gezin als dam wor
den opgeworpen tegen een maatschappij die verloedert en geen normbe
sef meel kent en waarin nog slechts de 'zichzelf bevrijdende mens' cen
traal staat.79 Dat kan echter niet vennijden dat het traditioneel
confessionele denken over gezin en sekseverhoudingen meer en meer 
van ~innen uit wordt aangevallen. 

Wat bij de socialisten gelijkheid is en bij confessionelen verantwoorde
lijkheid, is bij liberalen vrijheid en gelijke kansen. Bij de VVD gaat de 
nadruk die men legt op maatschappelijke en geestelijke vrijheid in de 
jaren zeventig samen met een toenemende kritiek op de verzorgings
staat. Onder maatschappelijke en geestelijke vrijheid wordt vrouwene
mancipatie en feminisme geplaatst. Emancipatie in de zin van zelfont
plooiing en de vrijheid deel te nemen aan het maatschappelijk leven, 
waaronder het verrichten van betaalde arbeid, vinden gemakkelijk onder
steuning_ 80 Waar die vrijheid een uitbreiding van sociale voorzieningen 
vraagt, botst ze echter op de kritiek die wordt geformuleerd op de ver-
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zorgingsstaat. In de jaren zeventig wordt, met name onder leiding van 
Wiegel, de kritiek op het etatisme en op het misbruik van sociale voor
zieningen aangescherpt.81 Men pleit voor herstel van de relatie tussen 
genot en betaling, bijvoorbeeld door het invoeren van retributieregelin
gen en het profijtbeginsel en het stimuleren van particulier initiatief. Het 
eerste zou burgers dwingen een kosten-batenanalyse te maken van hun 
wensen en zodoende een rem zetten op de collectieve uitgilVen, terwijl 
het tweede de rol van de markt wu versterken. Vanuit dat perspectief 
wordt het emancipatiestreven vooral vertaald in het recht op betaalde 
arbeid. Feminisme en emancipatie zijn evenals thema's als welzijn en 
democratie in publikaties van de VVD terug te vinden, maar worden 
gedomineerd door het terugdringen van de collectieve sector en revitali
sering van het marktmechanisme.82 

Uit de opvattingen over vrijheid blijkt een verandering in het mens
beeld binnen de VVD. In de jaren zestig lag de nadruk op de vrijheid van 
de mens binnen gemeenschapsverbanden met een grote nadruk op zede
lijke beginselen. In de jaren zeventig wordt vrijheid meer opgevat als 
economische en materiële vrijheid, los van gemeenschapsverbanden. De 
politicoloog De Beus plaatst deze verandering binnen de twee polen van 
vrijheid en binding die het liberale mensbeeld van oudsher bepalen. De 
'bindingspooI' staat volgens de Beus voor altruïsme, toekomstgericht 
handelen, zelfbeheersing, realisering van fundamentele capaciteiten en 
de figuur van de 'citoyen'. De 'vrijheidspool' wordt gekenmerkt door 
hedonisme, ongeremde consumptie, persoonlijke en rationele keuze van 
gedragsregels, moreel neutralisme (ten aanzien van individuele behoef
ten en voorkeuren) en de figuur van de 'bourgeois'. 81 De verschuiving 
van binding naar vrijheid komt wellicht het best tot uiting in de verkie
zingsleus die eind jaren zeventig wordt gehanteerd: 'gewoon jezelf zijn'. 
Binnen dat kader wordt ook het emancipatiestreven gevat. Dat wordt 
met name beschouwd als een kwestie van individuele en rationele keuze 
van gedragsregels, ten opzichte waarvan de overheid zich neutraal moet 
opstellen. Dat impliceert dat erkend wordt dat zowel mannen als vrou
wen zich moeten kunnen ontplooien, maar dat de context waarin dat 
moet gebeuren min of meel als gegeven wordt opgevat. Emancipatie 
wordt opgevat als een individueel groeiproces, dat slechts in geringe 
mate van buitenaf gestuurd kan worden. Ten aanzien van de individuele 
levenssfeer benadrukt men het privacy-aspect en de noodzaak om per
!ioonlijke verhoudingen niet te politiseren.84 De vrouwen in de "V'--u, hoe
wel lang huiverig voor het feminisme, lijken zich door het emancipatie
ideaal van de verkiezingsleus te voelen aangesproken.95 In Liberaal Reveil 
wordt die gedachte als volgt verwoord: 

'De liberale gedachte, in deze verkiezingstijd verwoord in "Gewoon 
jezelf kunnen zijn", is een goed uitgangspunt voor de verwezenlijking 
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van het ideaal van werkelijk gelijke kansen van het individu.'86 

Jezelf zijn is nastrevenswaardig maar beperkt zich tot een 'gewoon' jezelf 
zijn. Daarmee is de leus (ongewild?) toch normatief, aangezien het 'on
gewone' er niet in opgenomen is. In die zin sluit de leus aan bij de 
typisch Nederlandse uitspraak 'doe maar gewoon dan doe je gek genoeg'. 

De verschuiving in het mensbeeld van binding naar vrijheid loopt voor 
een deel gelijk op niet de verandering van denkbeelden over het gezin. 
De erkenning van persoonlijke en rationele keuze van gedragsregels en 
het morele neutralisme, betekenen in de meeste gevallen dat de zedelijke 
betekenis die aan het gezin wordt toegekend afneemt. Vond iemand als 
Geertsema, die bij herhaling heeft gepleit voor verruiming van zedelijke 
vrijheid, in de jaren zestig nog Van Riel tegenover zich, die het 'onbeha
gen van de zwijgende meerderheid' verwoordde in reactie op onder an
dere Dolle Mina,87 in de jareJ;!. zeventig is minder sprake van tegenover 
staande, geprononceerde meningen, hoewel ze niet geheel hebben afge
daan. VVD-kamerlid De Korte, die verder gezien kan worden als expo
nent van de vrijheidspool ('gewoon jezelf zijn'), acht de traditionele ge
zinssamenstelling van bijzondere betekenis. 

'Maar het gezin als kleinste samenlevingseenheid (het kerngezin) is 
en blijft cruciaal. 'Want de driehoek moeder-kind-vader is en blijft het 
begin van ieders groeiproces. Een duurzaam gelukkig gezin is een 
bijkans onmisbare schakel in een gelukkende zelfverwerkelijking.'88 

De visie van de VVD op emancipatie wordt gekenmerkt door een onge
compliceerd beeld van de relatie tussen sekseverhoudingen en maat
schappelijke sferen, door een verschui~-end vrijheidsconcept en door een 
spanning tussen zedelijke uitgangspunten en het depolitiseren van per
soonlijke verhoudingen. 

066 heeft minder last van spanningen tussen beginselen. In haar nog 
jonge bestaan blijft ze de nadruk leggen op geestelijke vrijheid als het 
vermogen eigen keuzen te maken en autonomie en zelfstandigheid te 
bereiken, waarbij de staat doorgaans een rol wordt toegedacht. Met de 
VVD deelt D66 de betekenis die men toekent aan individuele vrijheid, 
maar ze verschilt in de vraag hoe die vrijheid het best tot zijn recht kan 
komen. Het vrijheidsconcept dat we - hoewel in weinig uitgewerkte 
vorm - bij D66 kunnen vinden vertoont daarnaast overeenkomsten met 
de idee van gelijke kansen bij sociaal-democraten, aangezien beide aan
dacht besteden aan belemmeringen en mogelijkheden die de sociale om
geving en sociale structuren bieden voor zelfverwerkelijking. 

Het progressief-liberale 066 heeft vanaf haar ontstaan het belang van 
zelfontplooiing en geestelijke vrijheid benadrukt en de belemmeringen 
die de starheid van de traditionele maatschappelijke structuUl daarvoor 
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opwerpt gekritiseerd. In de pluralistische maatschappij waarnaar D66 
verlangt is slechts plaats voor individuele preferenties en zelfstandige 
oordeelsvorming, niet voor vooropgezette belangen van bepaalde groe
pen of voor een sterke moraal over wat de meest wenselijke leefvormen 
en intermenselijke verhoudingen zijn. In het kader van de 'emancipatie 
van het individu' is men eenvoudigweg voorstander van lichamelijke zelf
beschikking (abortus), economische zelfstandigheid (stimuleren van ar
beidsparticipatie van vrouwen), juridische zelfstandigheid (gelijke behan
deling van mannen en vrouwen) en sociaal-culturele zelfstandigheid (be
vorderen van zelfstandig oordeelsvermogen en keuzemogelijkheden). 
Die standpunten worden echter niet met erg veel verve naar voren ge
bracht. D66 is bij uitstek de partij die de ideologie uitdraagt een partij 
voor 'mensen' te zijn, niet voor categorieën. Zo blijken veel mensen 
binnen D66 aandacht voor vrouwenemancipatie niet nodig te vinden, 
aangezien de partij met haar aandacht voor de individuele mens al geë
mancipeerd zou zijn.89 Feitelijk besteedt de partij weinig aandacht aan de 
wijze waarop gezinsverhoudingen en verschillen in maatschappelijke po
sitie tussen mannen en vrouwen belemmeringen inhouden voor het be
reiken van positieve vrijheid. D66 steunt als regeringspartner weliswaar 
volmondig het emancipatiebeleid dat midden jaren zeventig tot stand 
komt, maar er is binnen de partij nauwelijks sprake van discussie over de 
mogelijkheden en grenzen van een voorwaardensch~ppende, sturende 
staat, over vormen van sociale en politieke regulering van leefvormen en 
bestaande machtsverschillen tussen mannen en vrouwen.90 Toch wordt 
de emancipatie van het individu door sommigen met de nodige ambiva
lentie bekeken. Zo wijst G.P. Hoefnagels er op dat emancipatie behalve 
tot aanspraak op rechten en ontplooiing, ook tot vereenzaming en ato
misering kan leiden.91 D66 is een van de eerste die veranderende sekse
verhoudingen direct verbindt aan een algemenere tendens naar toene
mende zelfstandigheid, en daarmee verbonden aspecten van individuali
sering. 

Feministische denkbeelden vinden met name bij de kleine linkse par
tijen gemakkelijk ingang. Van veel discussie is echter jri de jaren zeventig 
geen sprake - veel vrouwen kiezen er voor buiten partijverband in de 
vrouwenbeweging actief te zijn. Pas begin jaren tachtig zal de discussie 
losbarsten als femiriisme een belangrijk punt wordt op partijcongressen. 
Van de kleine linkse partijen - PPR, psp en CPN - is het vooral de psp 
die zich gemakkelijk openstelt voor feministische standpunten. Zij heeft 
ook de meest directe banden met de bewegingen uit de jaren zestig. 
Hoewel tot aan 1970 binnen de psp een traditioneel vrouwbeeld over
heerste, waarin de nadruk werd gelegd op haar rol als huisvrouwen 
opvoedster, lijkt de overname van feministische beginselen nadien zon
der veel problemen te verlopen en nauwelijks spanningen op te leveren 
in de ideologie.92 De nadruk die de psp vanaf haar oprichting al legde op 
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gelijkberechtiging en 'economische -gelijkheid van allen', wordt gemak
kelijk uitgebreid tot Vrouwen; haar opvatting van indertijd dat de be
scherming van het gezinsleven tot de plicht van de gemeenschap hoort, 
strekt zich gemakkelijk uit tot andere leefvormen c.q. individuen, terwijl 
haar uitgangspunt dat 'de mensen niet als op zichzelf staande individuen, 
maar in gemeenschap met en medeverantwoordelijkheid voor elkaar in 
deze wereld hebben te leven'/3 geen belemmering lijkt te vormen voor 
het steunen van indiViduele, zelfstandige sociale rechten voor mannen en 
vrouwen. Onder de noemer van 'bevrijding' worden feministische uit
gangspunten min of meer opgeteld bij de bestaande ideologie. De psp 
neemt de terminologie van de radicale vrouwenbeweging over en spreekt 
al snel over 'vrouwenonderdrukking' . Anja Meulenbelt schrijft in 1973 
in Socialisties Perspectief dat er tussen feminisme en socialisme een kloof 
bestaat, die er eigenlijk niet zou moeten zijn.94 Vanuit haar feministisch
socialistische positie kritiseert ze de marxistische theorie, voorzover de 
positie van vrouwen daarin alleen in termen van klasse of loonarbeid kan 
worden benoemd. De kritiek op de marxistische theorie, die ook bij de 
CPN speelt, wordt echter alleen op abstract niveau gekoppeld aan maat
schappelijke verhoudingen in de verzorgingsstaat.95 

Belangrijker is wellicht het fenomeen van de praatgroepen, dat door 
Meulenbelt als een van de meest opmerkelijke verschijnselen van de 
nieuwe vrouwenbeweging wordt genoemd·· Daaruit volgt met name de 
betekenis van de leus 'het persoonlijke is politiek'.96 De ontdekking van 
de politieke betekenis van als persoonlijk ervaren problemen, betekent in 
deze visie een breuk met traditionele linkse ideeën. Tegelijkertijd hebben 
die partijen er weinig moeite mee het domein van 'het politieke' uit te 
breiden. De radicaal linkse partijen hanteren in de jaren zeventig een 
breed concept van politiek, waar in theorie bijna niets buiten valt. De 
PPR schrijft in 1972 zelfs: 

'Politiek is niet meer en niet minder dan in IThlcht mogelijk maken 
wat er aan idealen leeft in een groep mensen. Daarom hoort alles 
erbij. Daarom is er behoefte aan een visie waarin dat "alles" een plaats 
kan krijgen.'97 

Binnen de PPR en de psp lrijgt de ontplooiings- en zelfbeschikkingsge
dachte via het brede politiek-concept, relatief gemakkelijk ingang"s Dat 
impliceert in veel gevallen niet alleen dat datgene wat in de 'privésfeer' 
plaatsvindt gepolitiseerd wordt, maar - omgekeerd - dat het 'politieke' 
menselijker en vriendelijker moet worden en gezocht moet worden naar 
andere omgangsvormen In het hoofdstuk over 'Vrouwenbevrijding' in 
het verkiezingsprogramma van de psp uit 1977, staat dat zogenaamde 
vrouwelijke eigenschappen als gevoeligheid en emotionaliteit hergewaar
deerd moeten worden, terwijl de waardering voor prestatiedrang, zake-

132 

lijkheid en rationaliteit tot de juiste afmetingeI?- moet worden terugge
bracht.99 

Vooralsnog wordt er weinig aandacht besteed aan de wijze waarop de 
feministische uitgangspunten een spanning kunnen opleveren met de 
traditioneel sterke nadruk op gemeenschapsverbanden binnen radicaal 
links. Een onproblematisch feministisch denken gaat hier samen met een 
ongeproblematiseerde gemeenschapsopvatting. 

Bij de CPN liggen de problemen anders. Weliswaar staat men hier open 
voor meer ontplooüngsmogelijkheden en kent men een sterke traditie in 
het ondersteunen van eisen voor betaalde arbeid van vrouwen, met de 
feministische praatgroepencultuur en het idee dat het persoonlijke poli
tiek is, hebben de meeste partijleden weinig op. Daar komt bij dat de 
CPN al een sterke vrouwengroep kende, de Nederlandse Vrouwenbewe
ging (NVB).100 De visies tussen feministen en NVB-vrouwen botsen op 
meerdere punten. De klassenstrijd die de NVB voorstaat laat geen ruimte 
voor seksenstrijd; feminisme zou over het gezin en persoonlijke relaties 
gaan en NVB-ers zijn niet gewend daarover te discussiëren. NVB-ers vin
den dat vrouwen samen met mannen moesten strijden en beschouwen 
feminisme als luxe-bezigheid van vrouwen die niets anders te doen heb
ben. Andersom vinden feministen de NVB-vrouwen vaak 'tuttig' en niet 
radicaal genoeg in opvattingen over sekseverhoudingen. 101 

Binnen de drie radicaal linkse partijen organiseren feministen zich 
hoofdzakelijk in aparte groepen en zijn elementen van de praatgroepcul
tuur te herkennen. Tezamen met de erkenning van de zelfontplooüngs
gedachte leidt dat in de jaren zeventig nog tot weinig fundamentele 
discussies over de relatie tussen individualisme en gemeenschap met ~e
trekking tot sekseverhoudingen~ de idee dat persoonlijke verhoudingen 
politiek bepaald zijn wordt, binnen het zeer brede concept van wat 'poli
tiek' is, erkend terwijl de feministische eisen op het terrein van lichame
lijke, economische en juridische zelfbeschikking worden geplaatst in het 
traditioneel linkse streven naar (sociale) gelijkheid.102 

Het feministische denken vindt, zo kunnen we concluderen, in de jaren 
zeventig binnen alle politieke stromingen ingang. Bijna alle stromingen 
zijn gevoelig voor het zelfontplooüngsdenken in de veronderstelling dat 
dit onderdeel vormt van het politieke domein en in het besef dat vrou
wen te vaak en te veel zijn opgesloten binnen het gezin. De uitbreiding 
van sociale voorzieningen die zelfontplooiing mogelijk moet maken, 
staat hoog op het verlanglijstje van menig politieke partij. lOl Dat ligt 
anders voor de feministische eis dat vrouwen recht hebben op zelfbe
schikking en autonomie. Degenen die zich identificeren met het femi
nisme, waaronder de hier genoemde auteurs Kooi-Smit en Meulenbelt, 
pleiten niet alleen voor zelfontplooüng, maar ook voor het zelfstandige 
recht van vrouwen op hun lichaam, op arbeid, inkomen en politieke en 
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sociale rechten. Met name in confessionele, maar ook in sociaal-demo
cratische hoek wordt daartegen bezwaar geuit aangezien het teveel ge
richt zou zijn op het eigen-ik. 

Het feministische uitgangspunt van zelfbeschikking vormt een kritiek 
op het gezin, aangezien dit de machtsverhoudingen tussen mannen en 
vrouwen zou bestendigen, maar impliceert niet noodzakelijkerwijs een 
kritiek op sociale verbanden tussen mensen. De eerder verwoorde kritiek 
van het KVP-Iid Leyten, dat linkse vrouwenorganisaties het gezin als rem 
op zelfontplooiing van vrouwen zouden zien, is juist voorzover deze fe
ministen de structuur en organisatievorm van het traditionele kerngezin 
kritiseren omdat hierin een taakverdeling tussen een mannelijke kostwin
ner en vrouwelijke verzorgster en macht van mannen over vrouwen 
wordt verondersteld.I04 Maar dat geldt niet voor sociale verbanden in z'n 
algemeenheid. De feministische cultuur van praatgroepen, de betekenis 
die aan andere leefvormen (woongroepen, LAT-relaties etcetera), om
gangsvormen en werkrelaties wordt toegekend, alsmede de feministische 
kritiek op de harde organisatievormen in de politiek en het bedrijfsleven, 
zijn voorbeelden van de poging zelfontplooiing te plaatsen binnen ge
meenschapsculturen. We kunnen het feminisme in de jaren zeventig tot 
op zekere hoogte beschouwen als een beweging die sterke nadruk legt 
op gemeenschapsvormen, zij het dat die zich voornam.elijk richten op 
relaties tussen vrouwen onderling en gebaseerd zijn op een collectieve 
ervaring van onderdrukking. Dat neemt niet weg dat het feminisme in 
z'n algemeenheid overwegend individualistisch is. De kern van het femi
nistische denken lijkt toch te liggen in de idee van economische, juridi
sche, politieke en lichamelijke zelfbeschikking en autonomie. lOS In de 
spanning tussen gemeenschap/collectieve identiteit en individualisme 
verschuift het feminisme in de jaren zeventig richting individualisme en 
autonomie, vooral in de zin van zelfstandige oordeelsvorming zoals in 
het feministisch tijdschrift Katijf valt te lezen. De zelfontplooiingsideolo
gie is daarin duidelijk te herkennen: 

'Autonomie betekent voor mij onafhankelijkheid, niet gebonden zijn 
aan partij of program, aan voorgeschreven normen en los van opge
legde strukturen funktioneren. Ik wil op kunnen komen voor mijn 
eigen mening en gevoelens op mijn eigen manier.'I06 

Terwijl in eerste instantie werd gestreefd naar het politiseren van het 
persoonlijke - dat wil zeggen datgene wat in de individuele levenssfeer 
c.q. gezinssfeer plaatsvindt tot onderwerp van politiek debat maken -
wordt eind jaren zeventig steeds meer de nadruk gelegd op het depoliti-

'. seren van het persoonlijke - dat wil zeggen een moreel neutralisme in 
de politieke en sociale regulering van de individuele levenssfeer. We vin
den in die verhouding de eerder besproken spanning tussen relationeel 
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en individualistisch feminisme terug. Wanneer we het relationeel femi
nisme niet beperken tot het kerngezin, maar algemener in termen van 
sociale verbanden formuleren,107 kunnen we daarin de politiseringsbena
dering herkennen, terwijl het individualistisch feminisme nu juist uitgaat 
van het zelfstandige individu (ongeacht sekse) als basiseenheid van het 
maatschappelijk leven en aansluit bij het depolitiseren van persoonlijke 
verhoudingen. 

We zouden die spanningsverhouding ook nog anders kunnen benade
ren, namelijk via de mechanismen die verschillende levenssferen regule
ren. De idee dat het gezin op basis van vrijwillige solidariteit en saamho
righeid zou functioneren en de noodzakelijke compensatie zou bieden 
voor zakelijke overeenkomsten en harde concurrentie daarbuiten, wordt 
door hen gekritiseerd door ongelijke machtsverhoudingen tussen man
nen en vrouwen binnen het gezin aan de orde te stellen. Omgekeerd 
wordt door veel feministen de al te zakelijke, op eigenbelang gerichte 
houding in de politiek en de sfeer van de markt ter discussie gesteld: een 
herwaardering van zogenaamde 'vrouwelijke waarden' zou bij uitstek al
daar van betekenis kunnen zijn.l08 

De vraag is waar de grenzen liggen van het politiseren van het persoon
lijke. Critici van die benadering geven aan dat in een sterke politisering 
van gezinstaken een potentieel totalitair gevaar schuilt. 109 De vraag is ook 
waar de grenzen liggen van het individualisme binnen het feminisme. 
Zelfontplooiing kàn immers omslaan in narcisme of egoïsme, zoals ook 
het opeisen van zelfstandige, individuele rechten kàn omslaan in een 
houding van ieder voor zich en God voor ons allen en aldus een situatie 
kan creëren waarin verantwoordelijkheid voor anderen niet meer telt. 
Kooi-Smit kritiseert eind jaren zeventig het zelfontplooiingsfeminisme 
wanneer ze spreekt over de 'mythe van de organische groei'. Feministen 
geloven volgens haar slechts in het geestelijke en richten zich teveel op 
'de binnenkant'. Dit zou resulteren in een vluchtreactie in dat onderdeel 
waarvan vrouwen zich nu juist los zouden moeten maken, de privésfeer. 
De vlucht wordt nog eens versterkt door de tijdgeest: 

'Want in de loop van de twintigste eeuw was het economisch indivi
dualisme van vroeger vervangen door psychologisch individualisme: 
ik kom op voor mezelf, wie voor ons allen opkomt blijft in het duis
ter.'lIO 

Naarmate het individualistische denken - gericht op zelfontplooiing, 
zelfbeschikking en autonomie - invloedrijker wordt binnen het femi
nisme, wordt de spanning met de grondslagen van de verzorgingsstaat 
steeds duidelijker. Het gaat immers niet meer alleen om mentaliteitsve
randering, maar ook, en met steeds meer nadruk, om eisen die praktische 
consequenties hebben voor de grondslagen van de verzorgingsstaat. De 

135 



uitbreiding van de logica van de verzorgingsstaat van het gezin naar het 
individu, stuit niet alleen op financieel-economische argumenten, maar 
ook op morele argumenten. Sommigen vinden de feministische eisen op 
zichzelf onredelijk. Anderen zien er een onderdeel in van een algemener 
probleem in de verzorgingsstaat: het toenemend individualisme dat de 
grondslagen en legitimiteit van de verwrgingsstaat zou ondermijnen. 
Die kritiek komt zeker niet alleen van confessionelen, maar valt ook in 
progressief-liberale en links-radicale hoek te beluisteren. Den Uyl ver
woordt in 1981 zijn afkeuring in zijn 'Paradiso-Iezing'. Onder verwijzing 
naar begin jaren zeventig zegt Den Uyl daar onder meer: 

'De politisering, het zich bemoeien met de maatschappij, heeft plaats 
gemaakt voor ontpolitisering, het zich afwenden van de maatschappij. 
Ontdaan van alle overdrijving uit zich dit laatste in een zich terug
trekken op eigen, individuele problemen ( ... ) De privatisering van de 
sociale verhoudingen leidt tot fragmentatie, een vergruizing van het 
maatschappelijk bestel Samenhangen vallen weg. Saamhorigheid en 
solidariteit worden op de vierkante millimeter bedreven. De verzor
gingsmaatschappij heeft het gezicht aangenomen van een wrgen
maatschappij.'111 

, 

Rond 1980 vindt er een omslag in het politiek-culturele klimaat plaats: 
het zelfontplooiingsdenken oftewel het wgenaamde Ik-tijdperk bereikt 
zijn hoogtepunt, terwijl een nieuwe zich aandient. In plaats van zelfreali
satie en zelfontplooüng komt zelfhandhaving centraal te staan. 

4.4 1982-1990: INDIVIDUALISERING ALS PROBLEEM 

Kon in de jaren zeventig nog worden gesproken over de feilen van de 
verzorgingsstaat en leek bijstelling van beleid wenselijk en mogelijk, 
vanaf begin jaren tachtig is er sprake van een heel andere benadering. 
Veelzeggend in dit verband zijn enkele boektitels De sociologen Van 
Doorn en Schuyt publiceren in 1978 onder de titel van De stagnerende 
verzorgingsstaat een bundel over de grondslagen en de toekomst van de 
verwrgingsstaat. In 1983 verschijnt onder redactie van Idenburg (even
eens socioloog) een bundel onder de titel De nadagen van de verzorgings
staat, waarin bijdragen zijn te vinden met titels als 'de transformatie van 
de verzorgingsstaat' en zelfs 'het einde van de verzorgingsstaat?'. In de 
publieke opinie wordt steeds vaker gesproken over 'de crisis van de ver
wrgingsstaat': eind jaren tachtig lijkt die crisis - als we de -publieke 
opinie volgen - een feit. l12 Kernbegrippen zijn de overbelaste staat, het 
terugtreden van de overheid en het vergroten van eigen verantwoorde
lijkheid van burgers Het kabinet Lubbers I presenteert zich als voorstan
der van 'no-nonsensebeleid', waarmee men zich wil onderscheiden van 

136 

het 'softe' karakter van de welzijnspolitiek die met de jaren zeventig (met 
name met het kabinet Den LTyl) wordt geassocieerd. Kritiek op de ver
zorgingsstaat vindt brede. stehn en nagenoeg alle politieke stromingen 
zijn het er over eens dat hij aan herijking en/of herstructurering toe is. 
De meningen lopen echter uiteen als het om de achterliggende vraag 
gaat waarum en hoe dit moet. Individualisering neemt daarbij een belang
rijke plaats in: dreigt de verzorgingsstaat ten onder te gaan aan indivi
dualisering of is individualisering juist een verworvenheid die de verzor
gingsstaat mogelijk heeft gemaakt? De associaties die worden verbonden 
met individualisering verschillen: het verwijst afwisselend naar het uit
eenvallen van het traditionele kerngezin, naar gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen en verschillende samenlevingsvormen, naar een 
ontplooüngsideologie die tot (groeps)egoïsme leidt, naar de behoefte van 
burgers zelfstandig te oordelen en te handelen en naar de burger die 
omwille van zijn eigen zelfstandigheid te veel en te gemakkelijk een 
beroep op de overheid doet. ·Met de antwoorden die worden gezocht zijn 
niet alleen de grondslagen van de verwrgingsstaat gemoeid, maar ook 
de denkbeelden die ten grondslag liggen aan de ideologie van politieke 
stromingen. Bijna alle strOIningen zoeken naar een geschikte herformu
lering van beginselen en naar nieuwe vormen van sociale en politieke 
regulering van sekseverhoudingen, van het gezin en andere leefvormen. 

In de wijze waarop men in z'n algemeenheid aankijkt teHen individuali
sering en verzorgingsstaat zijn twee uitersten zichtbaar. In het eerste 
geval wordt individualisering opgevat als logisch gevolg van een histo
risch proces waarin de intrinsieke behoefte van het individu aan ont
plooüng en emancipatie centraal staat. In het tweede geval wordt indivi
dualisering opgevat als een (meestal ongewenst) gevolg van een externe 
ontwikkeling en buiten het individu geplaatst. In het eerste geval heeft 
de verwrgingsstaat individualisering mogelijk gemaakt, maar bereikt als 
gevolg daarvan nu haar grenzen. In het tweede geval ligt de relatie pre
cies andersom: individualisering ondermijnt de verwrgingsstaat omdat 
burgers in naam van het egoïsme een ongebreideld beroep op de staat 
doen. D66 en de vvo zijn de meest zuivere exponent van de eerste opvat
ting, het CDA die van de tweede. 

Bij D66 zet de tendens door die al in de jaren zeventig zichtbaar was. 
Individualisering wordt hier in z'n algemeenheid als positief gegeven 
opgevat, van grote ideologische debatten over de pro's en contra's van 
individualisme is nauwelijks sprake. Van der Hoeven, medewerker van 
het wetenschappelijk bureau van D66, ziet in navolging van Tweede Ka
merlid Groenman in individualisering vooral grotere keuzevrijheid: 

'Met het kiezen van individualisering als speerpunt maakt 0'66 zich 
( ... ) tot woordvoerder van mensen die prijs stellen op zelfstandigheid. 
Het maatschappelijk proces van individualisering ( ... ) wordt positief 
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gewaardeerd en bevorderd waar mogelijk.'lIJ 

De verzorgingsstaat dient dan ook te worden aangepast aan de indivi
duele zelfstandigheid van burgers, wat onder andere een vergaande af
stemming van regelgeving op het individu inhoudt.1l4 De D66-visie op 
individualisering wordt vooral gekenmerkt door ongecompliceerdheid. 
De partij gaat nonnatieve discussies uit de weg en ziet een directe relatie 
tussen zelfontplooiing en individuele rechten, terwijl ze simpelweg po
neert dat individualisme geen egoïsme is. Incidenteel worden echter ook 
negatieve aspecten genoemd. G.P. Hoefnagels wees daar al in 1979 op, 
en ook in de jaren tachtig wordt in de kolommen van ldee66 af en toe 
verwezen naar mogelijke keerzijden als eenzaamheid, vervreemding, ver
lies van gemeenschapszin en de grote psychische belasting van toene
mende zelfstandigheidYs In zijn algemeenheid worden mogelijke keer
zijden van individualisering binnen D66 beschouwd als onvermijdelijke, 
maar niet onoverkomelijke gevolgen van een overigens positief ver
schijnsel. 

De nonnatieve aspecten van individualisme komen veel duidelijker aan 
bod bij de VVD. Ook hier is de beoordeling overwegend positief. Meer 
dan uit het uiterst summiere beginselprogramma uit 1980,116 blijkt dat 
uit het Liberaal }vlanifest uit 1981. De nadruk ligt daar. op de betekenis 
van het individu als zelfstandige categorie. Vooral de sociaal-culturele 
kant krijgt aandacht: 'Wij (de VVD, lB) stellen de individuele ontplooiing 
centraal in onze politieke uitgangspunten.'ll' 

Individualisme wordt gezien als vanzelfsprekend kenmerk van het libe
rale gedachtengoed. Daarentegen moet de verzorgingsstaat het ontgel
den aangezien hij de individuele vrijheid beperkt doordat hij steeds meer 
en steeds dieper ingrijpt in het malltschappelijk en persoonlijk leven: de 
verzorgingsstaat heeft zijn 'verzadigingspunt' in de emancipatie van het 
individu bereikt. De geëmancipeerde burger is autonoom en in staat zelf 
richting te geven aan het leven: 'Zeker in de jaren tachtig mogen wij 
langzamerhand toch wel aannemen, dat de mem ZIjn vrijheid aankan.'118 

In de loop van de jaren tachtig maakt de positieve benadering van 
individualisering plaats voor een meer ambivalente visie. Terwijl de kri
tiek op de verzorgingsstaat wordt aangezet, ziet men in individualisering 
nu ook negatieve aspecten. Zo constateert men dat het tot de natuurlijke 
neigingen van de mens behoort om in verslechterende omstandigheden 
primair het eigen belang na te streven,119 en signaleert men een afne
mende sociale controle en toenemende criminaliteit als gevolg van indi
vidualisering.12o In de discussienota Liberaal Bestek uit 1987 wordt indivi
dualisering op zichzelf nog steeds als positief beschouwd, maar wordt nu 
gebruikt als legitimatie voor een terugtredende overheid. In plaats van 
ontplooiing staat de 'maximale eigen verantwoordelijkheid' centraal en 
in plaats van kansen als positieve stimuli voor het individu, gaat men nu 
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uit van prikkels als negatieve stimuli. l21 

De visie op individualisering als het nastreven van eigenbelang en het 
benadrukken van eigen verantwoordelijkheid uit Liberaal Bestek, krijgt 
een filosofische onderbouwing in het rapport van de Teldersstichting 
Liberalisme. Een speurtocht naar de filosofische grondslagen. In een vergelij
king tussen twee varianten in het liberale denken, een utilitaristische en 
een ontplooiingsvariant, kiest men onomwonden voor de eerste. Men 
beschouwt het individu als een wezen met individuele preferentie~ d~t 
uit is op nutsmaximalisatie. De centrale verdediging van de utilitaristi
sche variant toont de echo van Adam Smith: de mens draagt bij aan het 
belang van de samenleving door zijn eigen belang na te streven.121 Zo 
komt men dicht bij de associatie tussen individualisme en egoïsme, hier 
in positieve zin.123 In Speurtocht wordt op grond van de utilitaristische 
variant van het liberalisme gepleit voor een minimale staat ('waarborg
staat') waarin de toekenning van sociale rechten beperkt dient te zijn tot 
het minimumniveau. Men neemt afstand van een herverdelende staat die 
als doel heeft de verschillen tussen individuen te verkleinen.124 De grote 
betekenis die eerder in beginselprogramma's werd toegekend aan ge
meenschapsverbanden om vrijheid mogelijk te maken, wordt nu voorna
melijk instrumenteel opgevat als buffer tegen een te grote invloed van 
de staat op het individu. l2S 

Uit de hier besproken publikaties blijkt opnieuw de spanning in het 
liberalisme tussen zowel de bindings- en de vrijheidspool, als tussen 
'zachte' waarden van ontwikkeling van de eigen individualiteit en ont
plooiing enerzijds en de 'harde' waarden van eigenbelang, concurrentie 
en utilitarisme anderzijds. 1~6 Eind jaren tachtig is de tendens weer meer 
richting Liberaal Manifest: individualisering en zelfontplooiing worden 
positief beoordeeld, maar onder voorwaarde dat de eigen verantwoorde
lijkheid wordt hersteld. 127 

Waar de VVD, wellicht meer nog dan D66, de pool vertegenwoordigt 
waarin individualisering als intrinsiek menselijk kenmerk wordt gezien 
dat zo langzamerhand redelijk ontwikkeld is en ten gevolge waarvan de 
verzorgingsstaat een stap terug kan doen, is de redenatie in het CDA 
precies omgekeerd. Individualisering wordt in het CDA als 'tegennatuur
lijk' fenomeen' aangeduid dat mensen van buitenaf opgelegd krijgen en 
een belangrijke oorzaak vormt van de overbelaste staat. De oplossing 
w:ordt, evenals bij de vVD, gezocht in een terugtredende overheid, maar 
met omwille van de zelfstandigheid van het individu alswel omwille van 
herstel van intennediaire verbanden en herstructurering van het maat
schappelijke leven. Toch treft ook de staat blaam, aangezien ze de als 
ongewenst ervaren individualisering zelf mede mogelijk heeft gemaakt 
en heeft bevorderd. De 'zonden' van de verzorgingsstaat liggen er met 
name in dat ze intennediaire verbanden (speciaal het gezin) heeft helpen 
ontwrichten, de ik-cultuur heeft gestimuleerd en de nationale saamho-
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righeid heeft vervangen door een mentaliteit van groepsegoïsme en con
sumentisme.128 

In het rapport ~n verzorgingsstaat naar verzurgingsmaatschappij uit 1983 
wordt afgerekend met individualisering als 'ik-cultuur' die, in opgepoet
ste vorm, veel mooier zou worden voorgesteld dan ze is: 

'... het gaat dan om de onafhankelijke, zelfbewuste en zelfstandige 
mens. En aldus ·\Vordt de "ik-cultuur" geschikt voor exploitatie. Het 
wordt de succesformule voor commercials, enkele pers- en omroep
organisaties en zelfs voor een enkele politieke partij.'129 

Als oplossing voor het ongewenste individualisme en het onterecht af
schuiven van problemen op de overheid, wordt 'gespreide verantwoorde
lijkheid' genoemd. Dit concept, dat in de Discussienota over de verantwoor
delijke samenleving uit 1987 is uitgewerkt, moet voor alle beleidsterreinen 
aanknopingspunten bieden om invulling te geven aan de gewenste ver
maatschappelijking: 

'In een tijd van toenemende zelfstandigheid, mondigheid en behoefte 
aan privacy biedt het christen-democratische kernbegrip "gespreide 
verantwoordelijkheid" een goed aanknopingspunt. Hierin komt juist 
de gemeenschappelijkheid in de samenfèving tot uiting, als tegenhan
ger van individuali~ering.'13() 

Het concept van 'gespreide verantwoordelijkheid' verwijst niet alleen 
naar een verdeling van verantwoordelijkheden tussen staat en maat
schappij, maar ooknaar een verdeling tussen verschillende 'levenskrin
gen'. In de invulling daarvan blijkt het anti-revolutionaire beginsel van 
soevereiniteit in eigen kring nog tamelijk actueel. In het omvangrijke 
rapport Publieke gerechtigheid van het Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA uit 1990, waarin de confessionele staats- en maatschappijvisie uiteen 
wordt gezet, spreekt men over verschillende levenssferen die elk voor 
zich soeverein zijn en door kwalitatief verschillende beginselen worden 
gereguleerd. Jl1 In de uitwerking daarvan blijkt individualisme en het 
daarmee geassocieerde egoïsme, consumentisme en 'geld-denken' niet in 
z'n algemeenheid te worden afgewezen, maar vooral waar het gekoppeld 
wordt aan levenssferen die door aan individualisme tegengestelde waar
den (in de confessionele visie onder andere trouwen duurzaamheid) 
gereguleerd worden. Dat betreft met name primaire leefvormen en in 
het bijzonder het huwelijk, dat een 'historisch zedelijke lading' heeft. 132 

Wat betreft de marktsector en te privatiseren overheidsdiensten is men 
voorstander van concurrentie, nutsmaximalisatie en schaalvergroting, 
terwijl van kritiek op 'geld-denken' hier geen sprake is. lll 

In een kritische analyse van het cDA-denken stellen de wetenschappers 
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Engbersen en Komter dan ook dat de confessionele beginselen leunen 
op twee, moeilijk met elkaar te verenigen metaforen: die van het bedrijf 
(de samenleving als efficiënt en rendabel functionerende onderneming) 
en die van het dorp (waar directe zorg en verantwoordelijkheid in klein
schalig verband bepalend zijn). Volgens Engbersen en Komter is het 
eerste beeld uiteindelijk bepalend in de CDA-visie, terwijl het tweede 
vooral als ideologische legitimering dient. 134 _ 

De sociaal-democraten tenderen naar een middenpositie. Hun houding 
wordt vooral gekenmerkt door ambivalentie, door een 'enerzijds, ander
zijds'. Enerzijds dient er ruimte te zijn voor individuele preferenties en 
eigenbelang, anderzijds moet de waarde van gemeenschapsverbanden 
behouden blijven; enerzijds moeten individuele sociale rechten worden 
nagestreefd, anderzijds mag dit niet ten koste gaan van draagkracht en 
solidariteit; enerzijds worden zelfontplooiing en emancipatie opgevat als 
onderdelen van de geëmancipeerde burger, maar anderzijds kan het om
slaan in egoïsme. 

Er is sprake van heroriëntatie ten aanzien van de verzorgingsstaat, 
mede in verband met individualisering. De Wiardi Beckman Stichting, 
en in het bijzonder haar medewerker Paul Kalma, speelt daarbij een 
belangrijke rol. In 1982 publiceert Kalma De illusie van de democratische 
staat. Daarin betoogt hij dat de heilsverwachting van de staat, die de 
sociaal-democratie zo lang heeft gekenmerkt, plaats moet maken voor 
een hernieuwde aandacht voor individuen en groepen. De rol van de 
staat moet niet meer sturend zijn, maar er op gericht zijn vorm te geven 
aan de voorwaarden om een democratische samenleving zo goed moge
lijk te doen functioneren.13S Kalma laat het vertrouwen in de maakbaar
heid van de maatschappij vallen ten bate van het stimuleren van het 
zelfbepalend en richtinggevend vermogen van individuen en maatschap
pelijke sectoren. 

Ook Marcel van Dam spreekt zich als een van de eersten uit voor een 
grondige herstructurering van de verzorgingsstaat en laat dat vergezeld 
gaan van een bijzonder positief oordeel over individualisering. In 1983 
betoogt Van Dam dat de sociaal-democratie er fout aan zou doen de 
drang naar zelfstandigheid van individuen te ontkennen of tegen te gaan, 
en dat zij moet streven naar individuele (materiële en culturele) zelfstan
digheid in een pluriforme samenleving. B6 Begin jaren tachtig bestaat er 
niet bijzonder veel sympathie voor de ideeën van Van Dam.137 Had Den 
Uyl niet in 1981 bij de al genoemde Paradiso-Iezing beweerd dat sociaal
democraten het individualisme (door Den Uyl voornamelijk geasso
cieerd met de vrije markt en terugtreden van de. overheid) moesten keren 
door verdediging van de solidariteitsgedachte? 

In de tweede helft van de jaren tachtig doen de opvattingen van Kalma 
en Van Dam echter enige opgang in het rapport Schuivende panelen van 
de Commissie Programmatische Vernieuwingen. Een normatieve beoor-
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deling van individualisering probeert de commissie zoveel mogelijk te 
vermijden: men meent simpel dat individualisering een onomkeerbaar 
proces is. IJ8 Toch valt aan die beoordeling niet geheel te ontkomen. Zo 
wordt in Schuivende panelen individualisering uiteindelijk positief beoor
deeld voorzover ze verwijst naar ontplooüng van eigen mogelijkheden, 
keuzevrijheid in sociale relaties en toename van maatschappelijke partici
patie; individualisering wordt negatief beoordeeld voorzover het een 
wegvallen van loyaliteit aan de gemeenschap als geheel betekent (verval 
van de publieke moraal), de nadruk legt op deelbelangen en een gebrek 
aan solidariteit en onrech'tVaardige inkomensverdeling doet ontstaan. 
Hoewel het vertrouwen in de 'maakbaarheid van de samenleving' gro
tendeels wordt verlaten, wil men tegelijkertijd vasthouden aan het sturen 
van maatschappelijke ontwildrelingen. De worsteling van de PvdA komt 
nog het beste tot uitdrukking in de cryptische zin waarmee in Schuivende 
panelen de politieke gevolgen van individualisering worden geschetst: 

'De grote opgave voor de sociaal-democratie is hoe in een geïndivi
dualiseerde en meer informeel georganiseerde samenleving noodza
kelijke samenhang te bewaren en te ontwikkelen, die voorkomt dat 
delen daarvan economisch en cultureel naar de zelfkant van de sa
menleving verdwijnen; hoe opnieuw solidariteit te organiseren en het 
noodzakelijke compromis.'1l9 .-

Deoplossingen die sociaal-democraten voorstaan liggen dus niet zozeer 
in het terugtreden van de overheid, maat in een andere opstelling van de 
overheid: burgers moeten aangesproken worden op hun eigen verant
woordelijkheid, niet zozeer om de staat te ondasten, maar om nieuwe 
vormen van solidariteit te ontwikkelen. 

De positieve, normatieve aanvaarding van individualisme, die in Schui
vende panelen nog ontbreekt wordt in 1988, wederom door Kalma, gege
ven in een 'beredeneerd manifest' onder de veelzeggende titel: Het socia
lisme op sterk water. De selectieve houding die Kalma binnen de PvdA 
signaleert tegenover individualisme (voor het individu maar tegen het 
kapitalistisch individualisme; voor gelijkheid maar tegen de consequen
ties hiervan in de economische en culturele sfeer) wordt door hc;m ge
laakt. Een selectieve opstelling ten opzichte van individualisme waarin de 
'goede' (socialistische) kanten van de 'slechte' (kapitalistische) kanten 
worden gescheiden is volgens Kalma onhoudbaar_ 140 

Met Het socialisme op sterk water heeft Kalma een omstreden positie 
.gekozen in een voor sociaal-democraten problematische kwestie. Be
halve waardering krijgt Kalma ook kritiek. Zo wordt Kalma's individua
lisme-opvatting gekritiseerd vanwege het gebrek aan erkenning van de 
ambivalentie die inherent is aan het individualisme en vanwege zijn te 
gemakkelijke gelijkstelling van individualisme en kapitalisme.141 Anderen 
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kritiseren Kalma omdat hij voorbij zou gaan aan ethische en morele 
vragen, zoals die met name door personalistisch-socialisten zijn inge
bracht. 142 

Binnen de sociaal-democratie zijn twee benaderingen van individua
lisme zichtbaar: een praktisch-instrumentele, vertegenwoordigd door 
onder andere Kalma, en een ethisch-morele. De laatste komt onder an
dere tot uiting in de woorden van Meijer. Hoewel hij waardering uit 
voor Kalma's nuchtere opvattingen, vindt hij deze te pragmatisch. Meijer 
meent dat het gaat om ' .. het opnieuw tot leven brengen van een ethisch 
imperatief in de politiek, het ontwikkelen van nieuwe normen voor de 
relatie tussen individu en gemeenschap'. 143 

?o wordt de discussie over individualisering binnen de PvdA vooral 
bepaald door dubbelzinnigheden en tegenstrijdige benaderingen. Die vi
sie overheerst, hoewel veel minder uitgewerkt, ook bij de radicaal linkse 
partijen. Zo pleit de psp in de jaren tachtig onder de leus 'Omdat ieder 
mens er een is en niet de helft van een stel' voor regelgeving die op het 
afZonderlijke individu is afgestemd. De problemen die gesignaleerd wor
den ten aanzien van de normatieve betekenis van individualisme, ver
schillen bij radicaal links niet wezenlijk van die van de PvdA: de vraag is 
steeds hoe individualisering ruimte kan krijgen, zonder gemeenschappe
lijke verantwoordelijkheid teniet te doen en solidariteit te verliezen. l44 

Uiteindelijk lijkt ook D66 dicht bij deze benadering te komen, hoewel ze 
de daaraan gekoppelde ambivalenties niet zo expliciet verwoordt en veel 
minder terughoudend is in het benadrukken van de positieve aspecten 
van individualisering. 

Tot nu toe zijn de visies van verschillende politieke stromingen op de 
relatie tussen individualisering en verzorgingsstaat vooral in algemene 
zin behandeld. De verbinding met opvattingen over gezin en seksever
houdingen kwam daarbij niet expliciet aan de orde. Hieronder zullen we 
die problematiek explicieter behandelen. Daarbij is ook het feminisme 
als politieke stroming relevant. 

Onder invloed van het feminisme ziet niemand, de kleine rechts-chris
telijke partijen uitgezonderd, in eventueel geconstateerde sekseverschil
len meer een grond om vrouwen als zodanig uit te sluiten van sociale 
rechten. Onder andere onder druk van een brede feministische lobby van 
het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid (waarin 
de meeste vrouwenorganisaties v.an politieke partijen zijn verenigd)145 en 
onder druk van Europese richtlijnen in het kader van gelijke behande
ling, worden direct discriminerende bepalingen met betrekking tot toe
gang, deelname en betaling ten aanzien van betaalde arbeid en rechten 
op sociale zekerheid geschrapt.l16 Met het afnemen van de politieke bete
kenis die wordt toegekend aan expliciet geformuleerde opvattingen over 
mannelijkheid en vrouwelijkheid, verdwijnt echter niet de zogenaamde 
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'gender-(sub)context' van de verhouding tussen verschillende levenssfe
ren. De discussies over individualisering spitsen zich in de jaren tachtig 
voor een belangrijk deel toe op de vraag of sociale rechten aan leefeenhe
den of afzonderlijke individuen uitgekeerd moeten worden, en in hoe
verre de leefeenheid een rol mag spelen bij de bepaling van de hoogte 
van bepaalde voorzieningen. De individuele levenssfeer wordt in die dis
cussie over het algemeen breder opgevat dan de huwelijkse twee-relatie 
en het gezin: in de discussie spelen de grenzen van die sfeer nu openlijk 
een rol, het gaat om rechten en plichten die gekoppeld worden aan 
verschillende leefvormen. '. 

Daarbij blijkt telkens weer dat opvattingen over de relatie tussen de 
seksen er uiteindelijk wel toe doen: zo is het concreet de vraag in welke 
situaties vrouwen een arbeidsplicht opgelegd kan worden, wanneer ze 
aanspraak lrunnen maken op het recht op arbeid, wat de praktische ge
volgen zijn van de sekseneutrale formulering van het kostwinnersbegin
sel en het loslaten van het huwelijkscontract als onderscheidend crite
rium voor leefvormen; kortom wat d~ consequenties zijn van bepaalde 
vormen van sociale en politieke regulering binnen leefvormen en tussen 
leefvormen en de staat. 

De verschillende opvattingen die over deze vragen bestaan, lrunnen het 
best behandeld worden aan de hand van de relatie qie wordt gelegd 
tussen emancipatie en individualisering en de afgrenzing tussen verschil
lende levenssferen. In het feminisme domineren in de jaren tachtig indi
vidualistische denkbeelden: het accent ligt op individuele rechten van 
vrouwen als burgers, met name op het terrein van arbeid en inkomen. 
Zelfontplooiing is niet geheel verdwenen, maar als vanzelfsprekend 
wordt aangenomen dat dat in eerste instantie bereikt moet worden via 
deelname aan de economische sfeer van arbeid. Betaalde arbeid wordt 
vooral belangrijk geacht omdat het toegang geeft tot macht: economi
sche zelfstandigheid wordt als voorwaarde gezien voor gelijkere machts
verhoudingen tussen de seksen. Tegelijkertijd is binnen het feminisme 
sprake van een depolitisering van de individuele levenssfeer: rechten die
nen los te staan van emotionele en economische banden met anderen. 
Samenlevingsverbanden mogen niet van invloed zijn op de toekenning 
van politieke en sociale rechten. Zo heeft het eerder genoemde Breed 
Platform zich tot doel gesteld het bereiken 

' ... van economische zelfstandigheid voor alle vrouwen, waardoor zij 
(onafhankelijk van de relatie met een ander) lrunnen bestaan. Dit 
betekent dat ook vrouwen reële mogelijkheden dienen te hebben hun 
verworven recht op betaalde arbeid, en daarmee op een eigen inko
men, te verwezenlijken. Het houdt tevens in dat iedere vrouw tegen 
verlies van inkomen verzekerd dient te zijn, ongeacht de manier 
waarop zij leeft en woont. 'li7 
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Zo lijken feminisme, individualisering en emancipatie direct in elkaars 
verlengde te liggen. Zelfontplooiing, zelfbeschikking, zelfstandige indi
viduele rechten en depolitisering van de individuele levenssfeer lijken 
elkaar te veronderstellen. Discussies over moraal zijn dan ook opvallend 
afwezig binnen het feminisme: zij worden buiten de politiek geplaatst. 148 
Individualisering wordt mede opgevat als streven naar demoralisering en 
deseksualisering. De norlnatieve aspecten van individualisme zijn niet of 
nauwelijks onderwerp van debat. 149 

De feministische opvattingen over individualisering vinden vooral aan
sluiting bij de meest uitgesproken voorstanders van individualisme. Bij 
D66 worden emancipatie, feminisme en individualisering vaak in één 
adem genoemd. Van Mierlo wijst er op dat vrouwenemancipatie thans 
wordt gedragen door een ander proces, dat alle individuen omvat en als 
een rode draad door de Westerse geschiedenis loopt: de individualise
ring. 

'Door de aansluiting op dat proces krijgt ook de vrouwenemancipatie 
haar golfkarakter ingeruild voor dat van een echt proces en daarmee 
heeft zij een zekere onherroepelijkheid gekregen. De verzelfstandi
ging van alle individuen in economische, sociale en juridische zin zal 
een veel effectiever bevrijdingsinstrument voor vrouwen blijken te 
zijn dan de opstand van de ene groep tegen de ander.'llQ 

Individualisering wordt hier bij uitstek opgevat als het streven naar zelf
standigheid en zelfverwerkelijking van het individu, zonder dat sekse 
daarin nog een rol speelt. Toch zijn er ook bij D66 tegengestelde gelui
den te horen. Eerder, in 1985, trok de econoom Van der Hoek van leer 
tegen 'emancipatiekringen' die hij verwijt als gepassioneerde minderheid 
de publiciteit te beheersen met hun vergaande pleidooien voor indivi
dualisering (van sociale zekerheidsrechten).151 De extreme wijze waarop 
D66 zich zou profileren met het streven naar individualisering wordt 
door hem in strijd geacht met solidariteit. 

In Naar 'IIUlIltschappelijke zelfredzaamheid, het rapport van de TeIders
stichting over emancipatie uit 1983, is wederom de spanning tussen de 
bindings- en de vrijheidspool ten aanzien van individualisering zichtbaar. 
Emancipatie wordt in de eerste plaats opgevat als het streven naar gees
telijke vrijheid en individualiteit, waar zelfstandige rechten uit voort 
moeten komen. 

'Hoe méér iemand in staat is zijnlhaar eigen individualiteit te ontwik
kelen, des te groter wordt zijn/haar "geestelijke zelfredzaamheid"; hoe 
méér deze individuele aanleg zich binnen het kader van zorg voor het 
eigen levensonderhoud kan ontwikkelen, des te zekerder en bevredi
gender zijn/haar "economische zelfstandigheid". Hoe méér iemand be-
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ïnvloedend kan deelnemen aan dit bestel in zijn verschillende verban
den, des te groter zal zijnlhaar "politiek-sociale zelfredzaamheid" zijn 
en des te vollediger de beleving van het mens-zijn. '152 

Men wil echter geen afstand nemen van bindings- of gemeenschapsas
pecten. Niet het afzonderlijke individu, maar de mens (mlv) als individu 
zowel als lid van de samenleving, verbonden door een aantal bindings
principes, is het uitgangspunt. Opvallend genoeg wil men zelfs geen 
afstand doen van opvattingen over 'organische verbondenheid' tussen 
mensen, zolang dat althans niet leidt tot een ontkenning van de indivi
dualiteit en het recht op ontplooiing van vrouwen.1Sl De auteurs van 
Naar maatschappelijke zelfredzaamheid nemen een positie in die afwijkt 
van die van andere partijleden. Zij nemen afstand van de associatie tussen 
emancipatie en individualisme. Hun opvattingen zijn nog wel te vereni
gen met de ideeën uit het Liberaal Miznifest, maar moeilijk te combineren 
met Liberaal Bestek, terwijl ze zelfs tegenstrijdig zijn aan de utilitaristisch
liberale variant die in Speurtocht wordt verdedigd. 

Bij sociaal-democraten wordt die relatie wèl vaak gelegd. De meest 
uitgesproken protagonisten van individualisme binnen de PvdA - onder 
andere Van Dam en Kalma - verwijzen regelmatig naar het feminisme. 
Bij Kalma zijn emancipatie en individualisme in positieye zin synoniem 
geworden. Hij ziet in de Rooie Vrouwen verdedigers van het individua
lisme: als een van de zeer weinigen binnen de PvdA hebben zij niet 
steeds de mogelijke schaduwzijden van individualisme belicht.1s4 Parallel 
aan Kalma's positieve beoordeling van individualisme loopt het depoliti
seren van persoonlijke verhoudingen en het 'rationaliseren' van politieke 
verhoudingen: 

'Dat sluit emoties en trouw aan bepaalde beginselen niet uit, maar 
verbant het streven naar zingeving, warmte en geborgenheid naar 
andere domeinen; het huiselijk leven bijvoOlbeeld, van welke samen
stelling dan ook.'ISS 

De gelijkstelling van individualisme en emancipatie wordt niet door ie
dereen gedeeld Zo schrijft Van Stokkom, zonder overigens specifiek op 
het feminisme te wijzen, dat het emancipatiestreven, ooit bedoeld om 
achtergestelde groepen sterker te maken, zou zijn verworden tot 
egoïsme: 

'Alle aandacht vestigt zich op de eigen rechten en op het eigen be
staan. Collectieve plichten worden als hinderlijk ervaren. Waarden als 
hulpvaardigheid en zorg die tot het oud-socialistische cultuurgoed 
behoorden, zijn verdacht.'ls~ 
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Het zijn echter vooral confessionelen die de gelijkstelling van individua
lisering en emancipatie ter discussie stellen. Niet zonder tegenstand ove
rigens, met name van het CDA-Vrouwenberaad. In de dominante CDA

visie worden emancipatie en individualisme als twee geheel verschillende 
zaken gezien. Waar emancipatie staat voor de behoefte van het individu 
- in de confessionele terminologie 'de persoon' - naar zelfverwezenlij
king en het 'mensworden in samenzijn met anderen', wordt individua
lisme opgevat als het alleen staan van mensen en het plaatsen van eigen 
geluk boven bindingen met anderen. In het Program van uitgangspunten 
uit 1980 wordt om die reden een emancipatiestreven afgewezen dat 

' ... tezeer gericht is op eigenbelang, waardoor de deelgenoten in sa
menlevingsverbanden van elkaar vervreemden en op hun individua
lisme worden teruggeworpen. Dit is ten diepste een onmenselijke 
benadering, omdat het de betekenis van mensen voor elkaar ont
kent'.1S7 

Maar, zo blijkt uit reacties, individualisme en emanciparie kunnen ook 
met elkaar worden verzoend wanneer de nadruk niet op zelfstandige 
rechten, maar op zelfstandige beleving van verantwoordelijkheid en van 
normen en waarden wordt gelegd.lss Ten Hagen-Pot, voorzitter van het 
CDA-Vrouwenberaad, signaleert in 1982 dat emanciperen en individuali
seren alles te maken hebben met het dragen van eigen verantwoordelijk
heid. In haar opvatting is 

' ... individualisering niet beperkt tot het terrein van inkomen en so
ciale zekerheid, het is ook niet het wegvluchten voor verantwoorde
lijkheid, maar Juist het tegendeel: vanuit je eigen individuele persoon
lijkheid bewust kiezen voor het dragen van verantwoordelijkheid met 
alle consequenties van dien'YO 

Ten Hagen-Pot doet impliciet een beroep op het individualistische den
ken uit de protestantse en calvinistische variant van de christelijke tradi
tie' een individuele beleving van geloof en verantwoordelijkheid. Die 
opvatting vindt als zodanig geen bijzondere weerstand binnen het CDA. 

Veel meer bezwaar is er tegen de mogelijke gevolgen hiervan: het doorbre
ken van de eigen '8OeVereiniteit' in de individuele levenssfeer en van de ge
zins eenheid als basis van sociale regulering. Het CDA heeft op dit vlak dan 
ook wat te verliezen: de bescherming van het huwelijk en gezin staan op 
het spel. De vraag is echter wat de taak van de staat in deze kan zijn. Al te 
veel sturing staat immers op gespannen voet met de relatieve zelfstandig
heid van de verschillende levenssferen. Desalniettemin wordt een duide
lijke grens getrokken: voorkomen moet worden dat het huwelijk in een on
gunstiger positie wordt geplaatst dan andere samenlevingsvormen. 
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Toch verandert het CDA in de jaren tachtig op ingrijpende wijze haar 
standpunt ten aanzien van leefvormen. Men spreekt zich uit voor offi
ciële erkenning van niet-huwelijkse samenlevingsvormen. Dat blijkt met 
name uit het rapport dat het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in 
1986 publiceert onder de titel 1 +1 =.samen. Publieke erkenning van lotsver
bondenheid.Dit rapport kan worden gelezen als erkenning en acceptatie 
van de maatschappelijke realiteit van verschillende leefvormen. Het kan 
echter ook worden gelezen als poging de waarden van het traditionele 
huwelijks- en gezinsideaal te beschermen en zelfs uit te bouwen naar 
andere leefvormen. Het CDÁ kiest er immers niet voor de speciale bete
kenis van gezin en huwelijk te relativeren, maar om deze uit te breiden 
tot niet-huwelijkse tweerelaties.160 Het centrale uitgangspunt is een, wat 
men noemt, relationele benadering waarin de mens niet los gezien kan 
worden van het samenleven en samenzijn met anderen.161 Over de vraag 
hoe mensen daaraan invulling geven willen de schrijvers van het rapport 
zich niet uitlaten: wat telt zijn de consequenties voor de overheid van de 
idee dat een tweerelatie als relatie en niet als optelsom van twee delen 
mag worden beschouwd. Hoewel men enerzijds meent dat het aan men
sen zelf is om zich aan de overheid kenbaar te maken als tweerelatie te 
willen worden gezien (met de daarbij horende rechten en plichten) stelt 
men anderzijds dat, ook in gevallen waar die kenbaarheid ontbreekt, de 
overheid rekening mag houden met de 'feitelijkheid' van hun samenwo
nen. 162 Bovendien heeft de overheid volgens veel CDA-ers wat te zeggen 
over de manier waarop mensen gelukkig kunnen zijn en over de plichten 
die ze daaraan mag verbinden. Ze mag mensen, in de woorden van de 
hoogleraar staatsrecht en latere minister van Justitie, E. Hirsch Ballin, 
niet een 

'". monocultuur van individuele economische zelfstandigheid opdrin
gen. Dat is een verkeerd begrepen emancipatiebeleid, dat in plaats 
van vrouwen te bevrijden de hele samenleving aan het materialistisch 
grondmotief onderwerpt'. 16~ 

De visie van confessionelen op de relatie tussen staat en leefvormen is al 
met al dubbelzinnig. Enerzijds hecht het CDA aan de bijzondere beteke
nis van huwelijk en gezin, anderzijds wil het niet normerend zijn. Ener
zijds beweert het dat mensen vrij moeten zijn zelf te kiezen hoe ze invul
ling willen geven aan een relatie, anderzijds wil het de verschillende 
vormen toch vrij vergaand reguleren. Enerzijds moet de overheid het 
individu in zijn waaIdigheid erkennen, maar anderzijds kan de mens 
alleen in zijn relatie tot anderen beschouwd worden en mag de overheid, 
als 'hoedster van publieke gerechtigheid', daarmee rekening houden. 

De politieke discussies laten grote verschillen van opvattingen zien over 
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de beoordeling en waardering van individualisme. Tegenover uitgespro
ken positieve opvattingen, staan uitgesproken negatieve opvattingen. 
Met naIne de principiële vraag of het afzonderlijke individu object van 
beleid moet zijn, of gezien moet worden binnen de sociale relaties 
waarin hij of zij leeft, wordt niet eensluidend beantwoord. De confessio
nelen zijn de meest uitgesproken voorstanders van een relationele bena
dering, liberalen van een individuele benadering. 

Discussies over individualisering zijn al snel beladen. Hoewel verschil
lende stromingen een normatieve beoordeling in eerste instantie trach
ten te vermijden (progressief-liberalen en sociaal-democraten) blijken ze 
daar maar moeilijk aan te ontkomen. Individualisering verwijst niet al
leen naar een proces, maar impliciet of expliciet ook naar een waarde. 
De vraag is vooral naar welke waarde. Voor de één is dat zelfstandigheid 
(D66 en sommige sociaal-democraten), voor een ander vergroting van 
beleving van individuele verantwoordelijkheid (sommige confessione
len), voor nog een ander houdt het het vergroten van de individuele 
aansprakelijkheid in (met name VVD) en voor weer een ander is het 
egoïsme (confessionelen, sommige sociaal-democraten). Zo verschillen 
ook de antagonismen die impliciet of expliciet vaak het betoog structure
ren. Dat kan variëren van solidariteit (sociaal-democraten), verantwoor
delijkheid (confessionelen), paternalisme (progressief-liberalen, D66) tot 
staatsdwang (liberalen, VVD). 

De begripsverwarring kan niet los worden gezien van de veranderingen 
in sekseverhoudingen, leefvormen en de consequenties daarvan voor de 
verzorgingsstaat. Individualisering wordt een probleem in de context van 
een maatschappij die lange tijd gestructureerd is op grond van ongelijk
waardige èn ongelijke sekseverhoudingen via het kostwinners-verzor
gersmodel, maar tegelijkertijd gelijkheid voor iedereen beloofde. In die 
context verwijst individualisering naar gelijke rechten tussen mannen en 
vrouwen, de relatie tussen gezin en andere leefvormen en de verhouding 
tussen de individuele levenssfeer en de staat. Het gaat dus steeds om de 
vraag in welke context er sprake is van individualisering. 

Exponenten van een positieve beoordeling van individualisering, met 
name D66, radicaal links en het feminisme, stellen weliswaar individua
listische waarden voorop, maar hebben ook aandacht voor zaken die 
eerder in een gemeenschapsopvatting passen, zoals de betekenis en 
vormgeving van solidariteit In deze stromingen zullen maar weinig 
mensen te vinden zijn die pleiten voor strikt individuele rechten en voor 
eigenbelang als richtinggevend motto, aangezien dit bepaalde noties over 
solidariteit zou ondermijnen en in strijd wordt geacht met basale begin
selen van rechtvaardigheid. Met name woordvoerders van D66 bena
drukken regelmatig dat individualisme en egoïsme niet synoniem zijn. Het 
gaat hen er eerder om dat individualistische en gemeenschapswaarden niet 
langer naar sekse gestructureerd worden, maar dat zowel mannen als vrou-
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wen beide waarden kunnen verenigen (zoals we zagen is die invalshoek ook 
terug te vinden bij VVD-vrouwen en het COA-Vrouwenberaad). Een pro
bleem van deze benadering is echter de moeilijke afgrenzing tussen het 
streven naar zelfbeschikking van individuen en de verantwoordelijkheden 
van de staat. Ideologisch blijkt individualisering gemakkelijk te kunnen 
worden ingezet in een pleidooi voor ongecompliceerde vergroting van ei
gen verantwoordelijkheid en terugdringing van de staat. 

De uitgesproket{negatieve beoordeling van individualisme van confes
sionele zijde, geplaatst in de context van veranderende sekseverhoudin
gen en verzorgingsstaat, komt niet zozeer voort uit een negatieve waar
dering van alle mogelijke aspecten van individualisme, maar heeft een 
duidelijke politieke inzet. Ze doet voorkomen alsof alle andere politieke 
stromingen de betekenis van sociale relaties voor mensen zouden ont
kennen, zorg in de individuele levenssfeer niet van waarde achten, uit 
zijn op een monocultuur van economische zelfstandigheid, en materia
lisme tot norm verheffen. Die benadering is sterk retorisch en ontkent 
de inconsistentie in de eigen opvatting over verschillende levenssferen en 
de normen en waarden dié daarin bepalend zijn. Individualisering wordt 
door confessionelen immers vooral negatief opgevat voorzover ze waar
den als empathie, zorgzaamheid en solidariteit binnen de individuele 
levenssfeer zou bedreigen. Hoewel men die sfeer niet meer openlijk aan 
vrouwelijke waarden koppelt - maar spreekt over gelijke verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen - is die associatie nog 
wel aanwezig als 'sub(con)text'. 

Ten opzichte van de andere stromingen biedt het confessionelen den
ken echter een belangrijk inzicht. Het benadrukt de betekenis van per
soonlijke verhoudingen en relaties in het menselijk leven. Het neemt de 
behoefte aan directe betrokkenheid en zorg serieus als waarden die de 
moeite van het verdedigen waard zijn. Daarentegen is zorg bij veel van 
de meest uitgesproken voorstanders van individualisering een afgeleid 
probleem; de nadruk ligt hier op het verkrijgen van individuele sociale 
rechten en (economische) zelfstandigheid, terwijl de aandacht primair is 
gericht op deelname van mannen èn vrouwen aan de betaalde arbeids
markt. Voorzover zorgverplichtingen daarvoor als belemmering worden 
gezien, wordt de oplossing àfwel gezOcht in het creëren van collectieve 
voorzieningen buiten de individuele levenssfeeI (met name door feminis
ten en veel sociaal-democraten), ofwel gezien als persoonlijke verant
woordelijkheid binnen de individuele levenssfeer waarmee de politiek 
zich verder niet heeft te bemoeien (met name libeI"alen). 

4.5 CONCLUSIE 

Tussen 1960 en 1990 zijn de opvattingen over de relatie tussen indivi
dualisme en gemeenschap enerzijds en mannelijkheid en vrouwelijkheid 
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anderzijds ingrijpend veranderd. De grenzen en.de regulering van maat
schappelijke sferen, in het bijzonder van de individuele levenssfeer (ge
zin), hangen daarmee nauw samen. 

Wanneer we voorlopig abstraheren van de verschillen tussen politieke 
stromingen, maar ons beperken tot de algemene, dominante opvattin
gen, kunnen we een verschuiving constateren van gemeenschaps- naar 
individualistisch denken. In de eerste periode (1960-1972) wordt in het 
algemeen grote betekenis toegekend aan gemeenschapsverbanden. Zo 
wordt het gezin - zij het om verschillende redenen - als logisch funda
ment voor sociale wetgeving gezien. Hoewel het gezin een eigen beteke
nis en 'een eigen soevereiniteit' heeft, is het tegelijkertijd onderdeel van 
een groter geheel waardoor het wordt beïnvloed en waarvoor het open 
dient te staan. De verzorgingsstaat wordt beschouwd als staats- èn als 
maatschappijvorm en vormt in die zin de gemeenschap als geheel. In de 
jaren zestig ontstaat aandacht voor expressief-individualistische denk
beelden. De betekenis daarvan wordt voor het eerst door confessionelen, 
met name katholieken, geformuleerd in reactie op de angst voor het 
dreigend materialisme, hedonisme en utilitarisme van de verzorgings
staat. Maar terwijl confessionelen nog veronderstellen dat zelfontplooi
ing en zelfverwezenlijking zich kunnen, en slechts kunnen ontwikkelen 
bimzen bestaande sociale verbanden en samen met anderen, wordt het 
expressief individualisme veel letterlijker opgevat door sociale bewegin
gen, waaronder het feminisme: wat zelfontplooiing betreft ligt de nadruk 
op zelf. Zelfverwezenlijking wordt niet langer geplaatst binnen de be
staande sociale verbanden, maar juist ingezet tegen die verbanden (waar
onder het gezin). Het richt zich niet op de individuen binnen die verban
den, maar richt zich tegen specifieke groepen op grond van ongelijke 
machtsverhoudingen. 

In de tweede periode (1972-1982) is het expressief-individualistische 
denken dominant. De unieke individualiteit die iedereen zou hebben zou 
zich laten ontvouwen door gevoelens te leren herkennen en ontwikkelen. 
Het welzijns- en zelfontplooÜllgsdenken krijgt brede politieke steun, en 
wordt - met name door het kabinet Den Uyl - van staatswege onder
steund. Het feminisme is een van de. belangrijkste krachten achter het 
expressief individualisme en wordt relatief snel door de meeste politieke 
stromingen opgepikt. Ook de grootste tegenstanders van het individua
listisch feminisme, de confessionelen, hebben begrip voor de wens tot 
zelfontplooiing, De aandacht richt zich op mentaliteitsverandering, an
dere omgangsvormen en veranderende denkbeelden over sekse-identi
teit, vaak nog binnen de veronderstelde sociale gezinseenheid van de 
man-vrouw relatie (terug te vinden bij confessionelen, maar ook bij 
sociaal-democraten en liberalen) of nieuwe sociale verbanden '(binnen 
het feminisme en radicaal linkse kringen). 

De derde periode tenslotte (1982-1990) wordt gedomineerd door de 
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overgang van een expressief naar een utilitaristisch individualistische be
nadering. In de politieke beeldvorming staan niet meer de 'zachte' indi
vidualistische waarden van persoonlijke bewustwording en zelfrealisatie 
centraal, maar de. 'harde' individualistische waarden van zelfhandhaving 
en eigen verantwoordelijkheid. l64 De grondslagen en de sociale en poli
tieke reguleringsvormen van -de verzorgingsstaat staan ter discussie. Ver
schillende politieke uitgangspunten - zoals de idee dat het kerngezin de 
basis van sociale wetgeving is - zijn niet meer overeenkomstig maat
schappelijke ontwikkelingen. In die context wordt individualisering een 
probleem. 

Het ontstaan van expressief individualistische opvattingen is veroorzaakt 
door de verzorgingsstaat zelf: haar belofte van sociale gelijkheid en wel
zijn voor iedereen maakte het mogelijk een nieuw besef van ongelijkheid 
te verwoorden, te zoeken naar een eigen individualiteit en daaraan een 
unieke vorm te geven. Schnabel verklaart de opkomst van het expressief 
individualistische denken in de verzorgingsstaat dan ook uit de toezeg
ging ieder mens als gelijke - dat wil zeggen kwantitatief gegeven - te 
behandelen. Daaruit kon de aandacht voor zelfverwezenlijking van het 
bijzondere, het eigene ontstaan. Schnabel ziet daarin ook de zwakte van 
dit individualisme: 

'Het is geen individualisme van het openbare leven, maar een hoogst 
privaat soort individualisme, een individualisme van de vrije tijd met 
een zeer beperkte uitstraling buiten dat bereik. Het is ook geen indi
vidualisme dat door het principe van de arbeidsdeling produktief 
wordt, maar een individualisme dat door de herverdeling van de 
maatschappelijke rijkdom consumptief blijft. Wat geproduceerd 
wordt, beperkt zich uiteindelijk tot de eigen individualiteit, het eigen 
lichaam, het eigen gevoel, het eigen weten.'16S 

De behoefte aan zelfverwezen1ijking en persoonlijke groei uit de jaren 
zeventig lijkt, via 'het opkomen voor jezelf, in de jaren tachtig bijna 
onmerkbaar te zijn overgegaan in eigenbelang, egoiSme en zelfhandha
ving. Het gaat hier echter vooral om politieke interpretaties van maat
schappelijke veranderingen waarover, zoals we zagen, geen overeenstem
ming bestaat. De overgang naar de harde individualistische waarden kan 
het beste worden beschouwd al& mogelijk, zij het redelijk invloedrijk, 
antwoord op de onverwachte gevolgen waartoe het zelfontplooiingsden
ken heeft geleid. Die interpretatie vormt de legitimatie voor politieke 
antwoorden als het vergroten van eigen verantwoordelijkheid en het te
rugtreden van de overheid (met name liberalen en confessionelen, bij de 
laatste aangevuld met een moreel pleidooi voor een 'verantwoórdelijke 
samenleving'). 
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De overgang van de expressief naar de utilitaristische individualistische 
interpretatie laat echter ook de aan het i,ndividualisme inherente ambiva
lentie zien, namelijk de moeilijk af te grenzen combinatie van ontplooi
ing en egoïsme. In die zin is het antwoord van sociaal-democraten zowel 
adequater als minder overtuigend: adequater omdat het de ambivalentie 
die in elke vorm van individualisme zichtbaar is erkent, en weinig over
tuigend omdat het geen duidelijke (normatieve) positie durft te kiezen 
en niet kan aangeven waar de grens tussen zelfontplooiing en egoïsme 
ligt. In reactie daarop is een pragmatische, instrumentele benadering 
zichtbaar en een ethisch normatieve. Er is sprake van een slingerbewe
ging tussen zakelijkheid en moraal. 

In vergelijking met sociaal-democraten lijkt het alsof liberalen en con
fessionelen een duidelijker antwoord hebben op individualisme, namelijk 
respectievelijk instemmend en afwijzend. Toch moet een dergelijke con
clusie met de nodige voorzichtigheid getrokken worden. De ambivalente 
benadering komt bij sociaal-democraten weliswaar het meest duidelijk 
naar voren, maar dat is vooral omdat zij die ambivalentie zèlf als pro
bleem formuleren. Bij nader inzien blijkt die ambivalentie echter ook bij 
andere politieke stromingen aanwezig, zij het meer verborgen. Bij libera
len is sprake van een spanning tussen de 'bindingspool' en de 'vrijheids
pool'. Overheerste in de jaren zestig de bindingspooi (waarbij etm zede
lijke betekenis aan het gezin werd toegedacht), in de jaren tachtig domi
neert de 'vrijheidspool'. En ook binnen de 'vrijheidspool' bestaat er een 
spanning. We zagen in de jaren tachtig dan ook een heen-en-weer-bewe
ging binnen de VVD tussen de utilitaristische en ontplooiing8variant van 
het liberalisme. Waar men de eerste in het algemeen wenselijk en ade
quaat acht voor de marktsfeer, is men wat betreft andere sferen daar 
minder duidelijk over. Dat individualisering dus zo goed aansluit bij het 
liberale denken, zoal!; door liberàle woordvoerders nog wel eens wordt 
gesteld, is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. 

Hoewel confessionelen zich met de meeste verve opwerpen als tegen
standers van het in hun ogen verfoeilijke individualisme en het daarmee 
g~associeerde egoïsme, consumentisme en gelddenken, doen ze dit 
vooral wanneer het gaat om specifieke sociale verbanden, in het bijzon
der het gezin en de individuele levenssfeer, en zijn zelfs daarover bij 
nader inzien niet eenduidig negatief. Tegenover de visie dat individua
lisme elk samenleven kapot maakt en slechts gericht is op eigenbelang, 
staat immers de opvatting, met name 'door vrouwen binnen het CDA naar 
voren gebracht, dat individualisme een groter besef van eigen verant
woordelijkheid voor het persoonlijk èn maatschappelijk leven betekent. 

AmbiValentie is ook bij het feminisme terug te vinden. Zij wordt in de 
jaren tachtig gemakkelijk geassocieerd met individualisme. De individua
listisch feministische benadering domineert in die tijd de relationele be
nadering, maar . meer als strategie dan als doel. Individualisme wordt 
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binnen het feminisme vooral opgevat als zelfbeschikking, autonomie en 
zelfontplooiing voor vrouwen, terwijl individualisering als strategie 
wordt beschouwd om tot dit doel te komen via individuele aanspraak en 
toekenning van sociale rechten. Hoewel het individu hier als afzonder
lijke categorie wordt beschouwd bij het claimen van rechten, wordt dit 
beargumenteerd met een beroep op gelijkheid en solidariteit tussen 
mannen en vrouwen, en niet op grond van een nastrevenswaardig geacht 
eigenbelang. De feministische kritiek geldt vooral het eigenbelang en 
egoïsme van mannen waar ze weigeren taken en plichten gelijk met 
vrouwen te delen. 

Feministische opvattingen over individualisering zijn mede gevormd 
door gemeenschapswaarden: al is het alleen maar omdat 'feminisme' een 
nieuwe gemeenschappelijkheid creëerde op grond van gedeelde ervaring, 
namelijk van 'vrouwen', en er femInistische noties over solidariteit en 
zusterschap ontstonden. Aan de andere kant formuleerde het feminisme 
ook een kritiek op specifieke vormen van gemeenschapsdenken, met 
name op traditionele concepties over gemeenschapswaarden die de Ne
derlandse politiek tot in de jaren zestig domineerden. Het feminisme was 
mede het resultaat van de contradictie van een verzuilde maatschappij en 
een specifieke vorm van de verzorgingsstaat: de aandacht voor indivi
duele zelfontplooiing en zelfstandige sociale rechten aan de ene kant, en 
de stabilisatie van een klassiek (vooral confessioneel) gezinsideaal aan de 
andere kant. 

Geen enkele politieke stroming is zonder voorbehoud of kanttekening 
uitgesproken voorstander van individualisme en dat is ook meer overeen
komstig de tradities van Nederlandse politieke stromingen. Het is ook 
meer in overeenstemming met de aard van individualisme als concept, 
dat altijd ambivalent is. In plaats van zich uit te spreken vóór of tegen 
individualisme, lijkt het me beter die ambivalentie te onderkennen en 
zich af te vragen hoe positieve kanten zich kunnen ontwikkelen, terwijl 
negatieve kanten worden beteugeld. 

Een antwoord op die vraag is niet te geven zonder de betekenis van 
sekse en gezin en de 'gender-(sub)context' van maatschappelijk sferen in 
de Nederlandse verzorgingsstaat daarin te betrekken. De problemen 
rond individualisme doen zich immers met name voor de individuele 
levenssfeer voor. Het gezin is door de meeste politieke stromingen, afge
zien van sommige feministen, lange tijd gezien als de sfeer waarop het 
individualisme, speciaal de utilitaristische variant, geen vat had. Het 
beeld van het gezin als dam tegen de kwalijke kanten van het individua
lisme is op vrij meedogenloze wijze ter discussie gesteld. De gelijkwaar
digheid binnen het gezin maakte plaats voor analyses in termen van 
machtsongelijkheid en zorgzaamheid werd meer gezien als resultaat van 
onderwerping dan van vrijwilligheid, terwijl het altruïsme in de indivi
duele levenssfeer werd ontmaskerd als 'verplicht altruïsme' voor vrou-
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wen. l66 Het gezin bleek een slangelruil van machtsconflicten en onzeker
heden, in plaats van een warm nest. Behalve de kritiek op het gezin als 
maatschappelijk organisatieprincipe, kwamen ook de dominante opvat
tingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid ter discussie te staan. In 
plaats van natuurlijke verschillen tussen de seksen werd een radicale ge
.lijkheidsgedachte geformuleerd. Terwijl in de jaren zestig de meeste poli
tieke stromingen nog zonder bezwaar stellen dat vrouwen en mannen 
wezenlijk verschillen in aanleg en capaciteiten, wordt dat eind jaren tach
tig nergens meer met zoveel woorden beweerd. Mannelijkheid en vrou
welijkheid hebben ideologisch gezien als sociaal en politiek ordenings
principe aan betekenis ingeboet. Individualisering staat immers onder 
andere voor het behandelen van ieder mens als individu, los van zijn of 
haar sekse. 

Bijna niemand zal nog vol durven houden dat vrouwen, anders dan om 
het biologisch verschil van het baren van kinderen of om redenen van 
sociale verschillen (bijvoorbeeld in opleiding of arbeidsmarktervaring), 
anders behandeld moeten worden dan mannen. Ideologisch gezien is de 
gelijke aanspraak en gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten 
aanzien van civiele, politieke èn sociale rechten geaccepteerd. Met die 
acceptatie zijn opvattingen over natuurlijke en psychologische verschil
len tussen de seksen politiek nauwelijks meer aan de orde. Daarmee is 
ook het beroep op een specifiek vrouwelijke deugd verdwenen als buffer 
tegen een al te vergaand individualisme in zowel de individuele levens
sfeer als in de politiek en in de markt. 

Met de loskoppeling van vrouwelijkheid aan specifieke deugden en met 
de doorbreking van de idee dat het gezin een vanzelfsprekend tegenwicht 
vormt tegen het onvermijdelijke individualisme in de buitenwereld, is 
ook het terrein van de moraal en de ethiek voor een belangrijk deel uit 
de politieke discussie verdwenen. Toen Joke Smit in 1967 schreef dat 
vrouwen egoïstischer moesten worden, zette ze de taal van vrouwelijke 
deugden om in een taal van gerechtvaardigde belangen. E.ind jaren tach
tig zijn belangen van mannen èn vrouwen onderwerp van politieke dis
cussie, maar is de deugd (vrouwelijk of mannelijk, individueel of collec
tiet) grotendeels uit de discussie verdwenen. 
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