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De toenemende maatschappelijke acceptatie van het fenomeen van kin
deropvangvoorzieningen laat wat dit betreft nog genoeg vragen open. 
Moet de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen (wettelijk) geregle
menteerd worden en w ja, door wie moet dat dan gebeuren; wat is een 
redelijke verdeelsleutel voor de kosten van kinderopvang tussen over
heid, markt en ouders en in hoeverre is het redelijk hierbij rekening te 
houden met de hoogte van inkomens van ouders; hoe kan vermeden 
worden dat er verSchillende circuits van opvangvoorzieningen ontstaan; 
in welke mate is kinderopvang wenselijk., voor enkele dagdelen in de 
week, voor een gehele werkweek of voor nog meer? De laatste tijd wor
den van verschillende kanten voorstellen gedaan om een antwoord op 
dergelijke vragen te leveren. Zo is de praktijk van joint-ventures, waarbij 
bedrijven een kindplaats in een gesubsidieerd kinderdagverblijf kopen, 
een mogelijke oplossing om het ontstaan van verschillende circuits van 
kinderopvang - bedrijfscrèches voor werknemers en gesubsidieerde op
vang voor gevallen van sociale en medische indicatie - tegen te gaan. Het 
voorstel om te komen tot een landelijk stimuleringsfonds voor kinderop
vang, dat via koppelsubsidies bedrijven, gemeenten en instellingen sti
muleert 0IiJ. initiatieven te nemen, kan een antwoord zijn op de vraag 
naar een evenwichtige en redelijke verdeling van financiële middelen. 
Het kan tevens bijdragen tot zelfregulering in plaats valt een behoeftebe
vrediging via de staat. Beantwoord zijn de vragen vooralsnog echter niet. 
Ze betreffen meer dan alleen technische of beheersmatige problemen. 
Het weken naar creatieve, ondogmatische oplossingen voor nieuwe ver
wrgingsarrangementen, is een voorwaarde om op sociale wijze invulling 
te geven aan zelfstandigheid en individualisering. Openbare kinderop
vang kan daarin op z'n hoogst een deel van de oplossing vormen, maar 
nooit dé oplossing zijn, en zeker geen zaligmakende. Als gewcht wordt 
naar structuren die passen bij een moderne verzorgingsstaat en bij zelf
standige individuen, kan de achterstand die Nederland nu heeft ten op
zichte van andere landen als het gaat om kinderopvangvoorzieningen en 
combinatie van wrg en betaalde arbeid, wellicht worden omgezet in een 
voorsprong. In een dergelijke maatschappij is de keuze tussen kinderen 
of betaalde arbeid niet eenzijdig een keuze van vrouwen, bestaan ver
schillende mogelijkheden voor ouders om arbeid en wrg te combineren, 
wordt de verantwoordelijkheid voor kinderen ook voor een groot deel 
door hen gedragen en kunnen ze redelijk vrij beslissen aan welke vorm 
van opvang ze de voorkeur geven, zullen er minder cliënten van over
heidsvoorzieningen bestaan, en hoeven ongelijke verhoudingen in de ene 
maatschappelijke sfeer niet gecompenseerd te worden door speciale 
maatregelen voor kwetsbaren in een andere maatschappelijke sfeer. 
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7 Conclusies 
Individualisme, gemeenschap en sekse in de 
Nederlandse verzorgingsstaat 

'The tension beween private interest and the public good is never compktely 
resolved in any society. But in a free republic, it is the tark of the citizen, 
whether rukr or rukd, to cultivate civic virtue in order to mitigate the 
tension and render it manageable. (..J The way a free society meetr its 
problems dependr not only on its economie and administrative resources but 
un its political imagination. ' (Robert Bellab e.a. Habits of the Heart 1986 
(1985) pp. 270-271) 

7,1 INLEIDING 

:Leidraad in dit concluderend hoofdstuk is de vraag hoe individualisering, 
geplaatst in de context van de Nederlandse verwrgingsstaat, beoordeeld 
kan worden. Hoe verhouden verschuivingen tussen maatschappelijke sfe
ren (bijvoorbeeld tussen de markt en individuele levenssfeer) en beteke
nissen (van begrippen als individualisme en gemeenschap en mannelijk
heid en vrouwelijkheid) zich tot elkaar? Centraal staat de vraag naar 
grensafbakeningen en grensoverschrijdingen. Betekent individualisme 
hetzelfde voor de sfeer van de markt als voor de individuele levenssfeer? 
Sluiten vrouwelijkheid en individualisme elkaar uit of zijn ze met elkaar 
te verenigen? Dreigt de verzorgingsstaat te bezwijken onder een onbe
gl'en!id individualisme of biedt datzelfde individualisme mogelijkheden 
voor de vormgeving van een moderne verzorgingsstaat van zelfstandige, 
participerende burgers? We volgen in dit hoofdstuk min of meer de weg 
terug. Eerst worden de conclusies uit de hoofdstukken over de bijstands
wet en kinderopvang met elkaar in verband gebracht. Vervolgens wordt 
de aandacht gevestigd op de relatie tussen sekse en de logica van maat
schappelijke sferen. Nadat op theoretisch niveau een gematigde, maar 
democratische conceptualisering van individualisme zal worden uitge
werkt, zullen tenslotte de consequenties van deze conceptualisering voor 
uitgangspunten voor de verzorgingsstaat worden gefonnuleerd. 
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7.2 INDIVIDUALISERING EN VERZORGINGSSTAAT: DE 
BIJSTANDSWET EN KINDEROPVANG VERGELEKEN 

Individualisering heeft betrekking op verschillende sferen (waaronder de 
individuele levenssfeer, de staat en de markt) en op verschillende princi
pes (waaronder egoïsme, eigenbelang en autonomie), en leidt tot span
ningen in de sociale en politieke regulering van maatschappelijke sferen. 
Toenemende individualisering op het terrein van arbeid en inkomen 
(staat en markt) staat op gespannen voet met individualisering van zorg 
en dienstverlening (individuele levenssfeer en staat). Het toekennen van 
gelijke rechten in de openbare sfeer staat op gespannen voet met feite
lijke ongelijkheid in verdeling en verantwoordelijkheid van zorgtaken in 
de individuele levenssfeer. Toenemende participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt en individualisering van inkomens en uitkeringen, verlan
gen eerder meer collectieve zorgvoorzieningen dan minder. 

De aanwezigheid van een algemene voorziening voor de meest elemen
taire bestaanskosten vergroot ontegenzeggelijk de zelfstandigheid van 
burgers: het doorbreekt de grenzen van afhankelijkheid van de markt 
doordat mensen niet meer geheel overgeleverd zijn aan de grilligheid 
van werkgevers. Het doorbreekt ook de afhankelijkheid van (ex)familie
leden doordat men niet langer een beroep op hen hoeft; te doen voor de 
noodzakelijke kosten van het levensonderhoud of zelfs gedwongen is om 
financiële redenen bij anderen in te trekken of daar te blijven wonen. 
Tenslotte doorbreekt het de afhankelijkheid van het particulier initiatief 
doordat deze geen of minder voorwaarden meer kan verbinden aan het 
bieden van sociale hulp. Niemand voorzag aan het begin van de jaren 
zestig echter dat de bijstand een 'toevluchtsoord' zou worden voor een 
zeer grote groep gescheiden vrouwen. De bijstandswet ging uit van het 
gezin als eenheid en de burgerlijke staat van de ontvanger als onderschei
dende criteria, maar heeft tegelijkertijd de betekenis van deze criteria 
ondermijnd. De grondslag van de bijstandswet is in de loop van de jaren 
van het streven naar zelfontplooiing en geborgenheid m gezinsverband 
verschoven naar financiële afhankelijkheid op grond van affectieve ban
den en gemeenschappelijke huishoudingen en het benadrukken van indi
viduele aansprakelijkheid. De burger als utihtarist heeft het eind jaren 
tachtig in de politieke beeldvorming voorlopig gewonnen van de burger 
als expressionist (hoofdstuk 5). 

Het beleid heeft op maatschappelijke ontwikkelingen gereageerd door 
de regelgeving uit te breiden, te verfijnen en juridisch te differentiëren. 
Met name Olider de noemer 'van 'gelijke behandeling' (van mannen en 
vrouwen en van verschillende leefvormen) is de regelgeving in de bij
standswet sterk uitgebreid en verfijnd. Tegenover de verzelfstandiging 
ten opzichte van de markt en de individuele levenssfeer staat in de bij
standswet een verlies aan zelfstandigheid ten opzichte van de staat en de 
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~chtlijnen ~n de uitkerende ~nstantie. De steeds verfijndere categorise
rmgen en rueuwe onderscheIdingen van begrippen in de regelgeving 
staan op gespannen voet met de pluriformiteit en differentiatie in maat
schappelijke ontwikkelingen (hoofdstuk 5). . 

Openbare kinderopvangvoorzieningen betekenen weliswaar een indivi
d~alisering van ouders/moeders ten opzichte van kinderen en ten op
Zichte van door het particulier initiatief gedomineerde opvang voor bij
zondere .~roepen, maar impliceren tegelijkertijd een vergroting van de 
afhankelIjkheId van de staat en van werkgevers wat betreft de verzorging 
van kinderen. In de jaren zestig werd het als een gegeven beschouwd dat 
kinderen in het gezin door de moeder opgevangen en verzorgd moesten 
worden. Dertig jaar later is dat veranderd in een combinatie van ge
deelde verantwoordelijkheid van ouders, de staat en werkgevers. Be
taalde arbeid van vrouwen wordt niet alleen als wenselijk, maar ook als 
noodzakelijk beschouwd om de verzorgingsstaat op lange termijn in 
stand te houden. Kinderopvang wordt daartoe als voorwaarde aange
merkt. De morele benadering over kinderverzorging als onderdeel van 
een goed en gelukkig gezinsleven heeft plaats gemaakt voor een zake
lijke, op kosten-baten gerichte benadering (hoofdstuk 6). 

Zowel de. discussies over de bijstandswet als over kinderopvang worden 
steeds mee: in termen van doelmatigheid en (financiële) calculatie ge
voerd. De Idee van de calculerende burger gaat echter uit van een be
perkte ~e op individualisering en wordt vaak onterecht hoofdzakelijk 
geassoc.1eerd met hedonisme, nutsmaximalisatie en immoreel handelen 
(hoofdstuk 5). Calculatie - het maken van een kosten-batenanalyse _ 
veronderstelt dat er sprake is van gelijksoortige grootheden die met el
kaar vergeleken kunnen worden. De 'cakulatie' betreft in de meeste 
~~.allen echter ni~~.ee.n simpele (fin.anciële) rekensom, maar een verge
hl~ng tussen moeilIjk meenheden Ult te drukken zaken als bescherming, 
sOClale status, zelfrespect, zelfstandigheid en autonomie. D.e .sociale en 
c:.ulturele componenten krijgen in de politieke discussies weinig aandacht 
terwijl de economische daarentegen nogal eens overdreven w<.mlen. 

Voorzover een en ander in termen van calculatie kan worden benoemd 
zou d.at niet alleen op het niveau van de individuele burger maar ook o~ 
het ruv~u van de staat kunnen gebeuren. Begin jaren zestig werden de 
~e ~deropvangvoorzieningen die bestonden indirect gefinancierd 
Vla de blJstand~~t, op grond van het noodzakelijke karakt.er voor bijzon
dere gevallen (bIjvoorbeeld alleenstaande moeders). Die koppeling is al 
m~l losgelaten omdat kinderopvangvoorzieningen hun noodzakelijk
heIdskarakter steeds meer verloren en in plaats daarvan het sociaal wen
selijke karakter ervan werd benadrukt (hoofdstuk 6). Met de voorstellen 
voor !le~chtin~ van de bijstandswet is de koppeling tussen beide 
vool'7.J.emngen oprueuw gemaakt. De bijstandsuitkeringen die aan het 
grote aantal alleenstaande moeders, dat vanwege de zorg voor kinderen 
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moeilijk een baan kan vinden, wordt uitgekeerd, blijken feitelijk als een 
zeer dure vorm van kinderopvang te kunnen worden berekend. Volgens 
de voorstellen tot Herinrichting kan bijstandsvrouwen ee". arbeidsplicht 
worden opgelegd wanneer kinderopvangvoorzieningen mogelijk zijn. 
Kinderopvangvoorzieningen dienen daarin niet meer in de eerste plaats 
de zelfontplooüng van vrouwen of de kinderen, maar verplichten vrou
wen tot arbeidsparticipatie. Speciaal ten aanzien van deze groep mengt 
de staat zich in het··privéleven wat betreft de wijze waarop zorg voor 
kinderen wordt georganiseerd. Zonder een vergaande herstructurering 
van de betaalde èn de onbetaalde arbeid leidt deze nadruk op economi
sche zelfstandigheid echter eerder tot meer plichten, gedwongen afhan
kelijkheid en vergaande inmenging in de privacy, dan tot individuele 
autonomie en zelfstandigheid. 

Economische zelfstandigheid en individuele verantwoordelijkheid voor 
zorg gaan moë.ilijk samen. Pas de laatste jaren is sprake van een politieke 
consensus dat (bijstands)vrouwen met kinderen zoveel mogelijk in eigen 
onderhoud moeten voorzien. Daarvoor lag de nadruk op het uitgangs
punt dat kinderen een moeder thuis nodig hebben. De combinatie van 
die twee opvattingen levert contradicties op in de benadering van zelf
standigheid: wanneer kinderverzorging in het geding is worden vrouwen 
al snel als moeders beschouwd die full-time voor hun kinderen moeten 
zorgen; wanneer sociale zekerheid in het geding is, worden ze be
schouwd als burgers die in eigen onderhoud moeten voorzien. Ondanks 
dat er steeds meer aandacht is voor economische zelfstandigheid van 
vrouwen, is er voor het verdwijnen van de zorgarbeid die tot voor kort 
door hen werd verricht geen oplossing bedacht. Met name voor de indi
viduele levenssfeer - en de daarmee gepaard gaande ver-.mderingen in 
zorgverhoudingen - zijn de consequenties van individuali!iering niet 
goed overdacht in politieke debatten. In een maatschappij als de Neder
landse die lange tijd zo sterk is gebaseerd op het full-time verrichten van 
zorgarbeid door vrouwen, kan de nadruk- op economische zelfstandig
heid voor beide seksen leiden tot een ontwrichting en erosie van maat
schappelijke en persoonlijke zorg.) Dat leidt tot de eerste individualise
ringsparadox. De toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen zal, onder 
de huidige arbeidsorganisatie, eerder leiden tot een vergroting van het 
beroep op de overheid dan tot een versterking van de individuele verant
woordelijkheid en zelfstandigheid ten aanzien van zorgtaken. De nadruk 
op economische zelfstandigheid van alle burgers betekent onder de hui
dige omstandigheden een toename van de afhankelijkheid van collectieve 
zorgvoorzieningen.2 De regulering van de staat die dit tot gevolg heeft 
leidt tot de tweede individualiseringsparadox: de staat mengt zich, om 
het beroep dat op haar wordt gedaan te beteugelen, steeds meer in de 
individuele levenssfeer en verkleint daarmee de zelfstandigheid van bur
gers in de persoonlijke levenssfeer in plaats van deze te vergroten. Waar 
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regulering eenzijdig wordt afgestemd op economische doelmatigheids
overwegingen betekent dat, behalve afhankelijkheid van burgers van de 
staat, bovendien een grotere afhankelijkheid van de markt en een inmen
ging van marktprincipes in de individuele levenssfeer. 

7.3 SEKSE EN DE LOGICA VAN MAATSCHAPPELijKE SFEREN 

De afbakening tussen verschillende. maatschappelijke sferen is door de 
interventie van de verzorgingsstaat in het sociale en maatschappelijke 
leven en door sociaal-culturele tendensen als toenemende pluriformiteit 
steeds vager geworden. Er is sprake van grensoverschrijding van meèha
nismen en beginselen uit de verschillende domeinen. De individuele le
venssfeer. wordt niet meer alleen beschouwd als een plek waar mensen 
geborgenheid en veiligheid vinden, maar ook als een plaats waar sprake 
kan zijn van machtsconflicten en onderhandelingsmodellen. De associa
tie tussen vrouwelijkheid en huiselijke geborgenheid en zorgzaamheid is 
voor een belangrijk deel doorbroken. 

De veranderingen in grensafbakeningen en de reikwijdte van regule
rende mechanismen kunnen positief en negatief worden beoordeeld. Po
sitief omdat de mechanismen die de verschillende domeinen exclusief 
zouden reguleren, en die traditionele opvattingen over mannelijkheid en 
vrouwelijkheid veronderstellen, erdoor worden gerelativeerd. De opvat
ting dat eigenbelang in de sfeer van de markt gerechtvaardigd is, zoals 
machtspolitiek op het terrein van de staat gerechtvaardigd is, maar in de 
individuele levenssfeer verwerpelijk is of zelfs in deze 'haven in een har
teloze wereld' niet zou bestaan, wordt ermee genuanceerd. De beoorde
ling valt negatief uit voorzover er sprake is van eenzijdige doordringing, 
dat wil zeggen van een expansie van één dominante redeneertrant in 
andere maatschappelijke sferen waarvan nog maar de vraag is hoe 
vruchtbaar hij is. Dat geldt met name voor het dominante economische 
vertoog van doelmatigheid dat niet langer beperkt is tot de sfeer van de 
markt, maar ook het domein van de individuele levenssfeer binnen
dringt. Die kritiek is op politiek niveau het meest scherp verwoord door 
confessionelen en hangt nauw samen met hun scherpe scheiding' tussen 
staat en maatschappij (hoofdstukken 3 en 4). Die kritiek is echter proble
matisch voor zover de verwevenheid van maatschappelijke sferen en de 
'gender-sub(con)text' daarvan voor een belangrijk deel worden ontkend 
en voor zover deze kriçiek uitgaat van verschillende, moeilijk met elkaar 
te verenigen, vormen van maatschappelijke ordening. Die visie leunt 
voor een belangrijk deel op de idee dat mensen in kleinschalig verband 
samenleven en directe zorg en verantwoordelijkheid voor anderen kun
nen dragen (hoofdstuk 4). Ondanks dat hun denkbeelden zwakke plek
ken en tegenstrijdigheden bevatten, besteden de confessionelen meer 
dan andere politieke stromingen aandacht aan de eenzijdige doordrin-
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ging van het economische doelmatigheidsdenken in de individuele le
venssfeet·. 

Die kwestie heeft ook de aandacht van wetenschappers. Zowel het eco
nomische denken van nutsmaximalisatie en afnemende meeropbreng
sten, als het bureaucratische denken van de overheid waarin solidariteit 
niet meer is dan een administratieve norm, overschrijden de grenzen van 
de sfeer van de markt en de staat en dringen de individuele levenssfeer 
binnen. Schuyt spreekt van een private moraal van calculerend indivi
dualisme, aangemoedigd door staatsregelingen en voorkeuren in econo
mie en politiek. J De passieve, consumerende en onderhandelende per
soonlijkheid komt in de plaats van het beeld van de actieve, zelfstandig 
handelende persoonlijkheid. Die kritiek wordt, in verschillende toonaar
den, ook door anderen geuit. Zo wijst Habermas op de kolonisering van 
de leefwereld die ontstaat als gevolg van de doordringing van de rationa
liteit van het marktdenken op het niveau van de leefwereld, waaronder 
de individuele levenssfeer.' Habermas geeft aan dat (de individuele) leef
wereld steeds meer gestuurd, bepaald en gedisciplineerd wordt door de 
regulerende mechanismen (rationaliteit) van het economische en poli
tieke systeem.5 De dominantie van de economische rationaliteit gaat ten 
koste van communicatieve vaardigheden en van waarden als gemeen
schappelijkheid, kwaliteit van zorg en relaties en onderlinge solidariteit. 

Hoewel de kritiek, zoals onder andere Habermas die formuleert, sym
pathiek is en zich onderscheidt van critici die tegenover de doordringing 
van het marktdenken een traditioneel gemeenschaps- en gezinsideaal 
formuleren, ontkomen ook meer progressieve theoretici er zelden aan 
dat traditionele veronderstellingen over sekseverhoudingen hun betoog 
impliciet structureren. Alleen wanneer de 'gender-sub(con)text' van de 
relatie tuSsen maatschappelijk sferen in de analyse wordt betrokken, kan 
men de verschuivingen tussen maatschappelijke sferen in de Nederlandse 
verzorgingsstaat adequaat analyseren (hoofdstuk 4) en de doordringing 
van waarden uit de ene sfeer in de andere begrijpen. Het gaat ten eerste 
om de relatie tussen maatschappelijke sferen, ten tweede om de mecha
nismen volgens welke een sfeer wordt gereguleerd en ten derde om 
veronderstellingen over sekse-identiteit die aan de eerste twee kwesties 
ten grondslag liggen. Aan de hand ·nn deze trits kan duidelijk gemaakt 
worden wat de tekortkomingen zijn van een analyse als die van Haber
mas, maar ook van sommige feministische benaderingen, waarin welis
waar sekse een centrale categorie is maar waarin traditionele opvattingen 
over mannelijkheid en vrouwelijkheid niet wezenlijk van aard verande
ren. 

Habermas stelt de relatie centraal tuSSen maatschappelijke sferen en de 
mechanismen volgens welke deze sferen gereguleerd worden, maar heeft 
geen aandacht voor de wijze waarop (sekse)identiteit mede bèpaald 
wordt door deze mechanismen. Een dergelijke benadering gaat voorbij 
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aan de relatie tussen veronderstelde sekse-identiteiten en maatschappe
lijke sferen: ro stelt Habermas persoonlijke aandacht en communicatieve 
vaardigheden centraal voor de individuele levenssfeer, maar besteedt 
geen aandacht aan het feit dat die zaken van oudsher aan vrouwelijkheid 
zijn gekoppeld, en voor vrouwen de nodige beper1~ingen hebben meege
bracht. In zijn benadering wordt impliciet verondersteld dat sekse een 
neutrale categorie is waardoor feitelijke machtsongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen grotendeels genegeerd worden. 

Wanneer sekse-identiteit wèl als belangrijke categorie wordt opgevat, 
maar niet de vraag wordt gesteld in hoeverre mannelijkheid en vrouwe
lijkheid mede vorm krijgen door verschillende mechanismen, ontstaat 
ook een beperkt beeld. Het domein waarop sekse-identiteiten betrekking 
hebben kan binnen deze optie weliswaar worden verruimd, maar de rela
tie tussen specifieke sekse-identiteiten en de regulerende mechanismen 
van sferen blijft bestaan. Hoewel opvattingen over mannelijkheid en 
vrouwelijkheid een ander bereik krijgen, veranderen ze niet van aard. 
Dat is bijvoorbeeld het manco van een model dat door sommige feminis
ten, waaronder de Amerikaanse politicologe Elshtain, wordt voorgesteld 
als alternatief voor het dominante economische doelmatigheidsdenken. 
Volgens dit alternatieve model rouden waarden die traditioneel aan de 
individuele levenssfeer van het gezin zijn gekoppeld I!n met vrouwelijk
heid worden geassocieerd, in de sfeer van de markt en de politiek moeten 
infiltreren. Elshtain is van mening dat fetninisten zich minder bezig 
moeten houden met het kritiseren van het gezin en meer aandacht moe
ten besteden aan de relevantie van waarden als empathie en wrgzaam
heid voor de wereld daarbuiten.6 Het idee van 'moederlijke zorg' staat 
daarvoor model. Elshtain's opvatting verschilt weliswaar van sommige 
traditionele denkbeelden, waarin elke deelname van vrouwen in de open
bare sfeer de speciale vrouwelijke ~eugden zou ondermijnen, maar komt 
daarmee overeen wat de veronderstelling van het bestaan van speciale 
vrouwelijke deugden betreft.~ 

"",Yanneer niet alleen de relatie tuSsen sferen en mechanismen, èn niet 
alleen die tuSsen mechanismen en sekse-identiteiten wordt geproblema
tiseerd, maar ook de veronderstelde relatie tussen de logica van de ver
schillende maatschappelijke sferen en sekse-identiteit aandacht krijgt, 
ontstaat een dynamischer beeld. Tegenover traditionele opvattingen over 
sekse-identiteit, volgens welke vrouwelijkheid voor een belangrijk deel 
wordt bepaald door de regulerende mechanismen van de individuele ge
zinssfeer (zorgzaamheid, bescherming, intimitdt, emotionaliteit) en 
mannelijkheid volgen8 de logica van de marktsfeer (eigenbelang, calcula
tie, afstandelijkheid, rationaliteit), kan dan een alternatief worden gefor
muleerd. De mechanismen die de individuele levenssfeer reguleren kun
nen ook aan mannelijkheid worden gekoppeld, terwijl mechanismen van 
de marktsfeer tevens geassocieerd kunnen worden met vrouwelijkheid. 
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Dat impliceert dat de identiteiten die met verschillende regulerende me
chanismen zijn verbonden, zoals die van de verzorger en werknemer, 
gerelativeerd worden zodat één persoon beide identiteiten in zich kan 
verenigen.8 In dat geval worden niet alleen de grenzen van vrouwelijk
heid verruimd, maar ook die van mannelijkheid. De strijd om grenzen 
van maatschappelijke sferen en van begrippen is een dynamisch proces 
waarin sprake is van een permanent gevecht om afgrenzingen: tussen de 
individuele levenssfeer, de markt en de staat; tussen waarden van eigen
belang en zorgzaamheid en tussen mannelijkheid envrouwe1ijkheid. 

7.4 AMBIVALENTIES TUSSEN INDIVIDUALISME EN 
GEMEENSCHAP 

De vraag naar de verbinding tussen maatschappelijke sferen en hun me
chanismen kan worden vertaald in de vraag naar de wenselijkheid van 
beperking of uitbreiding van individualistische denkbeelden, mede in 
relatie tot gemeenschapsvisies. Individualisme en gemeenschap lijken el
kaar in w:etenschappelijke en politieke discussies vaak uit te sluiten.9 Indi
vidualisme, in zowel de utilitaristische als expressieve variant (hoofdstuk 2) 
ziet het afzonderlijke individu als elementaire realiteit, terwijl gemeen
schapsdenkers uitgaan van sociale gemeenschappen als kern en primaire 
eenheid van maatschappelijk leven~ Gemeerischapsdenkers veronderstel
len dat mensen pas bestaan en zich ontwikkelen dankzij hun relaties met 
anderen en binnen de sociale gemeenschappen waarin zij zich bevinden. 
Met name het confessionele denken en de personalistisch-socialistische vi
sie baseren zich op een gemeenschapsgedachte (hoofdstuk 3). 

Het verschil tussen beide visies komt duidelijk naar voren als we de 
notie van het 'zelf' in beide nader beschouwen. Het indiVidualisme, 
vooral in de utilitaristische variant, richt zich op de notie van het 'zelf' 
als een autonoom, los van conventies, gewoonten, sekse en plaats ge
vormde identiteit (hoofdstuk 2). Ook in de expressieve variant is het 
'zelf' autonoom in die zin dat verondersteld wordt dat het ontdekt en 
ontwikkeld kan worden als authentiek gegeven. De notie van het 'zelf' 
die in het gemeenschapsdenken centraal staat vormt hierop een reactie 
en veronderstelt dat dit 'zelf' een produkt is van een identiteit die met 
anderen wordt gedeeld Het gaat ervan uit dat mensen elkaar begrijpen 
en kennen of op z'n minst een gezamenlijke vocabulaire en gedeelde 
achtergrond van impliciete praktijken en gebruiken hebben. 10 

Ondanks de cruciale vel'schillen in beide visies is er echter ook een 
opvallende overeenkomst. Beide laten weinig ruimte om verschillen tus
sen burgers te waarderen en kunnen een gefragmenteerde identiteit niet 
plaatsen, omdat ze - ieder op een eigen wijze - een eenheid van het 'zelf' 
veronderstellen. Het individualisme ontkent verschillen door het 'zelf' 
als een solide, in eigen behoeften voorzienende of als authentieke, te 
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ontdekken eenheid op te vatten. Het gemeenschapsdenken ontkent ver
schillen door het 'zelf' als onderdeel van een grotere eenheid te zien, 
waar identificatie en symmetrie tussen individuen worden verondersteld. 
Wanneer individualisme en gemeenschap als tegenstelling wordt opge
vat, is sprake van een hiërarchische relatie waarbij de keuze voor het een 
de ontkenning van het andere impliceert. 

In plaats van als elkaar uitsluitende concepten wil ik individualisme en 
gemeenschap hier bezien als concepten die elkaar constitueren, dat wil 
zeggen van elkaar afhankelijk zijn en elkaars voorwaarde vormen. Bestaat 
een gemeenschap niet slechts onder de voorwaarde van respect voor, en 
verwezenlijking van individuele wensen en capaciteiten? En kan er niet 
pas sprake zijn van individualisme wanneer er een gemeenschap is van 
gedeelde waarden? Deze benadering geeft een andere kijk op het 'zelf'. 
Dat verschijnt hier niet als een vaststaande identiteit, maar de relatie 
tussen eenheid en pluriformiteit, tussen universalisme en particularisme 
wordt als spanning opgevat. Het subject wordt niet als een authentieke 
en vaststaande eenheid opgevat, maar als een heterogeen, niet-transpa
rant gegeven.1I Wanneer we deze gedachte serieus nemen, hoeven we 
niet alle aspecten van individualisme te verwerpen, maar wel bepaalde, 
sterke vocabulaires over individualisme. De utilitaristische variant 
(hoofdstuk 2), die uitgaat van 'abstracte' individuen, dat wil zeggen van 
wezens met gegeven, onveranderlijke behoeften, wensen, rechten en be
langen, kortom als optelsommen van gegeven individuele preferenties, is 
onverenigbaar met de idee dat behoeften en belangen mede afhankelijk 
zijn van de sociale context waarin het individu zich bevindt. Ook de 
sterke expressief individualistische variant (zie hoofdstuk 2) voldoet niet 
wanneer we individualisme en gemeenschap als elkaar constituerende 
delen opvatten. Sociale omstandigheden worden in de expressieve va
riant op z'n hoogst als afgeleide gezien van de primaire realiteit van het 
individu. De idee blijft bestaan dat er sprake is van een 'authentiek zelf' 
dat ontdekt kan worden wanneer we het ontdoen van alle invloeden van 
buitenaf. Het narcistische element hierin verdraagt zich moeilijk met het 
toekennen van betekenis aan de idee van gemeenschap. 

Als alternatief voor deze sterke opvattingen of vocabulaires over indivi
dualisme wil ik hier een gematigde, democratische benadering van indi
vidualisme verdedigen.12 Een dergelijke opvatting stelt bepaalde essen
tide waarden van individualisme centraal, maar relativeert deze tegelij
kertijd omdat het in geen enkel geval gaat om absolute waarden. De 
mate waarin individuen in staat zijn zich die waarden eigen te maken 
wordt voor een belangrijk deel afgeleid uit de gemeenschap waarbinnen 
individuen zijn gevormd en waarvan ze onderdeel uitmaken. Het streven 
is dit individualisme een democratische vorm te geven, dat wil zeggen 
geen onderscheid te maken tussen burgers in de toekenning van rechten 
en de aanspraak op essentiële, individualistische waarden. Aanmopings-
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punten voor een dergelijke benadering geeft Lukes met vier basisideeën 
van individualisme, te weten respect voor individuele waardigheid, auto
nomie, privacy en zelfontplooüng. Lukes betoogt dat deze basisideeën 
zowel logisch als conceptueel nauw niet elkaar zijn verbonden. IJ Het 
principe van respect voor personen, krachtens de idee van waardigheid 
van het individu, is gebaseerd op het ideaal van menselijke gelijkheid, 
aangezien het principe van waardigheid alle individuen geldt, op grond 
van het gegeven dàt zij allen beschikken over bepaalde wezenskenmer
ken. Het respecteren van de waardigheid betekent bovendien dat alles in 
het werk wordt gesteld de vrijheid van individuen te verzekeren en te 
bevorderen. Wat vrijheid is wordt volgens Lukes bepaald door drie es
sentiële componenten, namelijk autonomie, privacy en zelfontplooiing. 
Lukes vat vrijheid op in positieve zin als de vrijheid om zelfstandig rich
ting te geven aan het eigen leven en daarin keuzen te maken.14 

Autonomie moet volgens Lukes niet iri enge zin worden opgevat als het 
zelfvoorzienend zijn of het niet nodig hebben van anderen, maar moet 
worden begrepen als de mate walarin mensen in staat zijn zelfstandig te 
oordelen en te handelen. Dat wil zeggen dat ze zich laten leiden door 
eigen meningen en opvattingen en niet door externe krachten. Wanneer 
dit het geval is, is moeilijk vast te stellen - autonomie is immers een 
gradueel en relatief concept. Maar vast te stellen is w:èl dat volledige 
autonomie mogelijk noch wenselijk is. Dat zou de wederzijdse afhanke
lijkheid in de hedendaagse sociale ordening ontkennen en een averechts, 
ongewenst effect kunnen hebben: atomisme en toename van kwetsbaar
heid in plaats van zelfstandig oordeelsvermogen en keuzemogelijkheid. 
Wanneer we autonomie relatief en gradueel opvatten, is het van belang 
rekening te houden met machtsverhoudingen die, met name wanneer 
het om morele vraagstukken en leefstijlen gaat, van invloed kunnen zijn 
op de meningsvorming en het handelen van individuen. Lukes voegt 
daarom aspecten van bewustzijn en kritische reflectie toe, evenals de 
voorwaarde van reële alternatieven waaruit het individu kan kiezeR 15 

De tweede component van vrijheid bestaat volgens Lukes uit de mate 
waarin een individu vrij is van interventies en obstakels, in de mate 
waarin hij door anderen met rust wordt gelaten. Deze vorm van vrijheid 
veronderstelt een sfeer waarin het individu het recht kan claimen niet 
gestoord te worden door anderen: privacy. Het gaat om een bepaalde 
sfeer waarin geen sprake is van publieke interventie. Waar die grens 
moet liggen is niet op voorhand aa.., te geven. Met name in verband met 
vraagstukken over sekse en de individuele lev~nssfeer is het van belang 
te onderkennen dat die grens niet vaststaat en onderwerp van politiek 
debat kan zijn. 

De derde component van vrijheid is de waarde van zelfontplooüng, die 
bestaat uit twee constituerende elementen: namelijk ze!fOntplooiing - de 
mate waarin iemand zelf zijn leven ,kan bepalen en invUllen (dit onder-
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. deel van zelfontplooüng ligt dicht bij de notie van ~utonomie) - en zelf
ontplooiing - de mate waarin iemand in staat is zijn capaciteiten te ont
wikkelen. Ook hiervoor geldt dat er veel discussie mogelijk is over wat 
deze capaciteiten zijn en hoe ze moeten worden beoordeeld. 

Gekoppeld aan de idee van menselijke waardigheid (voorwaarde voor 
gelijkheid). vormen autonomie, privacy en zelfontplooüng (tezamen de 
conditie voor vrijheid) een te verdedigen vorm van individualisme. Die 
vier waarden vormen elkaars voorwaarden. Zo laat Lukes zien dat het 
verkrijgen van een bepaalde mate van autonomie een zekere mate van 
privacy veronderstelt, dat voor privacy een bepaalde mate van autonomie 
noodzakelijk is en dat zelfontplooüng niet zonder enige mate van auto
nomie kan om werkelijk ze!fOntplooiing te zijn. Het respecteren van de 
waardigheid van individuen houdt in dat zelfstandige, autonome oor
deelsvorming en behoefte aan privacy en zelfontplooiing van het indi-
vidu worden erkend. , 

Een maatschappij die concreet invulling wil geven aan deze kernwaar
den en ze voor meer mensen dan de 'happy few' mogelijk wil maken, 
verlangt dat waarden als solidariteit, sociale rechtvaardigheid en collec
tieve verantwoordelijkheid erkend worden. 16 Democratisch individua
lisme betekent dat deze waarden voor alle burgers feitelijk betekenis 
kunnen hebben en dat nieuwe sociale bindingen kunnen ontstaan, zon
der dat de persoonlijke individualiteit wordt ontkend. Volgens Kateb, 
wiens invulling van democratisch individualisme dicht bij de hierboven 
uitgewerkte ligt, biedt deze vorm van individualisme mogelijkheden om 
de meest gruwelijke vooruitzichten van het moderne leven zoveel moge
lijk te vermijden, terwijl de positieve worden gestimuleerd. 17 

Wanneer we uitgaan van een democratische invulling van individua
lisme, past hierbij een beeld van een redelijk zwakke, maar ten opzichte 
van haar burgers niet onbarmhartige, .. taat. De staat is enerzijds (mede)
verantwoordelijk om de autonomie en individuele waardigheid van haar 
burgers te garanderen, maar verlangt anderzijds dat burgers zelf een 
bijdrage leveren aan de tot stand koming van onderlinge solidariteit en 
samenwerking. Het gaat om het vinden van een evenwicht tussen indivi
duele, particuliere belangen en het gemeenschappelijke, publieke goed 
en leven. In dat verband kan de scheiding tussen maatschappelijke 'lferen 
niet al te strikt worden opgevat, maar zal deze eerder als vloeiend be
schouwd moeten worden. Het bovengenoemde evenwicht zal immers 
precies gezocht moeten worden op de grenzen van het maatschappelijke 
leven, op de grens van (welbegrepen) eigenbelang en de bereidwilligheid 
zich voor anderen in te zetten (hoofdstuk 2),. Het ga'it hier om een 
wezenlijke spanning tussen individualisme en gemeenschap. Het hante
ren en verlichten van deze, op zichzelf onoplosbare, spanning verlangt 
actief handelende burgers die bereid zijn bij te dragen aan het publieke 
goed en hun vrijheid willen gebruiken terwille van de waardigheid, auto-
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nomie, privacy en zelfontplooiing van anderen. Het vraagt kortom om 
burgerdeugden, om 'civic virtue'.18 

De benadering van individualisme is hierboven los van sekse bezien. 
Welke rol spelen opvattingen over sekse(identiteit) in mogelijke benade
ringen van individualisme? Individualisme, zo heeft de feministische kri
tiek laten zien, is niet alleen een 'essentially contested concept', maar ook 
een seksespecifiek concept (hoofdstuk 2,3 en 4). Ik zou niet zover willen 
gaan te beweren dat dit aspect in het concept zelf ligt besloten. Indivi
dualisme. is een onpersoonlijke categorie en sluit vrouwen niet als zoda
nig uit. Door de manier waarop individualisme historisch betekenis heeft 
gekregen - onder andere door het te koppelen aan bezit en autonome 
rechten die werden afgeleid van kenmerken waar praktisch vooral man
nen aan voldeden - heeft het voor vrouwen tot VOOI' kon echter weinig 
betekenis gehad. 19 Terwijl pleidooien voor autonomie, zelfontplooiing en 
individuele politieke en sociale rechten voor mannen al lange tijd met 
een beroep op individualistische denkbeelden zijn geaccepteerd, bleken 
ze met betrekking tot vrouwen omstreden. De grenzen van vrouwelijk
heid ten aanzien van individualisme zijn echter verschoven (hoofdstuk 4). 
Bijna niemand zal de aanspraak op burgerlijke, politieke en sociale rech
ten van vrouwen op grond van hun sekse op zichzelf nog ter discussie 
durven stellen.20 Toch gelden individualistische idealen niet in gelijke 
mate voor vrouwen en mannen. We LOuden in dit verband kunnen spre
ken van een 'dubbele moraal'. Het gaat bij een dubbele moraal om het 
systematisch verschillend waarderen en beoordelen van vrouwen en 
mannen (of van het vrouwelijke en mannelijke).21 Terwijl enig egoïsme 
voor mannen al enkele eeuwen als 'gezond' wordt aangemerkt, wordt dat 
wanneer het vrouwen betreft sneller ter discussie gesteld, bijvoorbeeld 
omdat het niet aansluit bij traditionele opvattingen ove! vrouwelijkheid 
als zorgzaam en invoelend zijn. Wanneer vrouwen zelfstandige rechten 
in de sociale 7.eIrerheid opeisen, wordt dat geproblematiseerd omdat het 
eigenbelang boven solidariteit zou stellen, terwijl de rechten die mannen 
al sinds lange tijd kunnen ontlenen aan sociale zekerheid!.wetten juist 
zouden zijn gegrondvest op solidariteit; wanneer vrouwen betaalde ar
beid met kinderen willen combineren, wordt er gesignaleerd dat zij onte
recht de waarden van betaalde arbeid Ixwen de waarden van kinderopvoe
ding LOuden plaatsen, terwijl van mannen blijkbaar vanzelfsprekend 
wordt aangenomen dat ze betaalde arbeid met het krijgen van kinderen 
kunnen combineren. 

Zo wordt ook solidariteit, wanneer het over maatschappelijke over
heidsvoorzieningen gaat, geassocieerd met geld en financiële herverde
ling, terwijl solidariteit, wanneer het betrekking heeft. op persoonlijke 
aangelegenheden in de individuele levenssfeer, vooral wordt geassocieerd 
met liefde. Impliciet of expliciet, bedoeld of onbedoeld, worden con-
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cepten anders geïnterpreteerd wanneer ze met mannen of met door 
mannen gedomineerde maatschappelijke sferen in verband worden ge
bracht, dan wanneer ze aan vrouwen of aan met vrouwelijkheid geasso
cieerde maatschappelijke sferen worden gerelateerd. \Vanneer, zoals in 
discussies over sociale zekerheid vaak gebeurt, individualisering en soli
dariteit tegenover elkaar worden gezet, worden feitelijk specifieke vormen 
van solidariteit en individualisering bedoeld (hoofdstuk 5). De specifieke 
vorm van solidariteit die hier wordt bedoeld (gericht op het niveau van 
de 'leefeenheid') impliceen in veel gevallen een veronderstelde afhanke
lijkheid van vrouwen. De tegenstelling die zo wordt geconstrueerd is 
mede een gevolg van organisatieprincipes op grond van sekse. 

Ook de opvatting dat vrouwen. over specifieke deugden zouden be
schikken die een compenserend effect hebben op het overigens als on
vermijdelijk beschouwde individualisme, zoals onder andere De Tocque
ville dacht (hoofdstuk 2) en impliciet ook in de verzorgingsstaat terug
keert (hoofdstuk 4), berust op een dubbele moraal. Het gaat er -
onterecht - van uit dat aan vrouwen een specifieke deugd is 
voorbehouden die afwijkt van de algemene norm. In de woorden van 
Komter: 

'Het nog steeds wijd verbreide onvermogen om vrouwen als gewone 
wezens te beschouwen, en niet als uitschieters of uit7.onderingen op 
een of andere maatschappelijke norm, verwijst zelf naar een van de 
meest persistente en irrationele onderstromen in onze cultuur. '22 

Het loslaten van de associatie tussen vrouwelijkheid en specifieke, het 
individualisme bestrijdende, deugden, betekent niet dat die deugden als 
zodanig niet meer vari belang zijn. Het vraagt om andl~re manieren om 
de potentiële negatieve kanten van het individualisme in toom te hou
den, terwijl een democratisch individualisme voor beidf: seksen mogelijk 
wordt gemaakt. 

7.5 INDIVIDUALISME EN SEKSE IN DE NEDERLANDSE 
POLITIEK 

In wetenschappelijke discussies over individualisme en gemeenschap 
wordt, ook door Europese auteurs, vaak verwezen naar debatten· in de 
Verenigde Staten. Pleitbezorgers van gemeenschapsdenken stellen zich 
daar met name op als critici van de Amerikaanse liberale verzorgings
staat. Ook veel feministische auteurs houden een pleidooi voor gemeen
schapswaarden, in reactie op een sterk utilitaristisch gericht individualis
tisch soort feminisme dat ze afwijzen. Het beroep op seksegelijkheid zou 
in sommige gevallen slechts dienen als legitimatie voor de deelbelangen 
van een kleine groep, goed opgeleide en kansrijke vrouwen. Fox-Geno-

249 



vese pleit er als alternatief voor de idee van rechten en vrijheid van 
individuen te grondvesten in een vernieuwde opvatting van, wat zij 
noemt, een genereuze gemeenschap van sociaal leven. 23 De historica Qf
fen stelt tegenover het individualistische, potentieel zelfzuchtige femi
nisme, een model van relationeel feminisme (hoofdstuk 3).24 

Deze Amerikaanse discussie kan echter niet zonder meer naar de Ne
derlandse situatie vertaald worden. Nederland kent andere tradities en 
praktijken en de Nederlandse verzorgingsstaat verschilt essentieel van de 
Amerikaanse. Het is bovendien de vraag of het feminisme dat Fox-Ge
novese en Offen kritiseren; -op dezelfde wijze aanwezig is in Nederland 
als in de Verenigde Staten. Toch kan het verschil tussen gemeenschaps
en individualistische opvattingen, binnen de context van de typisch Ne
derlandse politieke verhoudingen, enige verheldering brengen. 

De Nederlandse maatschappij werd tot in de jaren zestig in stj!rke mate 
bepaald door de verzuiling: niet alleen het politieke systeem, maar ook 
het sociale leven was georganiseerd langs religieus-politieke scheidslij
nen en vormde eigen gemeenschappen. De grote Nederlandse politieke 
stromingen zijn van oudsher overwegend anti-individualistisch ingesteld, 
terwijl een organische maatschappijvisie - met name ten aanzien van het 
gezin - zeer invloedrijk is geweest, niet alleen bij confessionelen (hoofd
stuk 3). In de periode 1960-1990 is onmiskenbaar spra~ '.Tm een grotere 
zelfstandigheid van burgers, van afbrokKeling van traditionele sociale 
verbanden en van een grotere nadruk op autonomie en zelfontplooiing 
(hoofdstuk 4). Het gaat daarbij echter niet om lineaire ontwikkelingen 
die dezelfde kant op wijzen. Eerder gaat het om schoksgewijze, en soms 
tegenstrijdige verschijnselen, waarin elementen van 'oud' en 'nieuw' den
ken zijn terug te vinden. Voor Nederland zijn dat opvattingen uit de 
verzuilde samenleving, de verzorgingsstaat uit de jaren vijftig en zestig 
en de individualiseringstendensen uit de jaren zeventig en tachtig. Zo 
vormen in de sociale politiek elementen van een traditionele gezinspoli
tiek een ongemakkelijke relatie met individualisering en vormt een op 
het huwelijk georiënteerd en gebaseerd beleid een moeizame symbiose 
met een beleid dat is gericht op pluriformiteit van leefvormen; ook is er 
sprake van zowel erkenning van toenemende econonusche zelfstandig
heid van vrouwen als van een herwaardering van traditionele zorgrela
ties. Tevens bestaat er een spanning tussen het individualisme van zelf
ohtplooiing en het hedonistisch individualisme van de markt en is er 
weliswaar sprake van toenemende autonomie van burger.!; ten opzichte 
van elkaar, maar doet zich tegelijkertijd een vergaande Inmenging van de 
staat in de privacy van sommige burgers voor. 

Gezien deze tegenstrijdigheden zou ik liever willen spreken van 'ge
fragmenteerde individualisering', van een individualisering op onderde
len die een spanningsrelatie vormt met tendensen die hiertegen in gaan. 
Die individualisering is eenduidig noch onomstreden. Het gaat om be-
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twiste zelfstandigheid. 

Zoals bij elke nieuwe oorsprong van individualisme komt dat betwiste 
karakter tot uiting in de verschillende reactiepatronen. Dat kan variëren 
van sterke instemming, krachtige afwijzing en het zoeken naar een even
wicht tussen de positieve en negatieve kanten van individualisme (hoofd
stuk 2). De reacties van hedendaagse politieke stromingen lijken in eerste 
instantie die reactiepatronen te reflecteren: enthousiaste instemming (li
beralen, feministen), krachtige afwijzing (confessionelen) en het opnieuw 
zoeken naar een evenwicht (sociaal-democraten, radicaal links en som
mige liberalen). Bij nader inzien bleek echter bij bijna alle stromingen -
Qm verschillende redenen - sprake van ambivalentie. Individualisme 
heeft meerdere gezichten: zelfstandigheid maar ook verlies van solidari
teit, zelfontplooiing maar ook egoïsme, vergroting van eigen verant
woordelijkheid maar ook een calculerende moraal. 

De ambivalentie die uiteindelijk overal naar voren komt is belangrijker 
en opvallender dan de ogenschijnlijke verschillen. Die ambivalentie heeft 
alles te maken met de Nederlandse politieke traditie - waarin individua
lisme veelal als pejoratief is opgevat en een organische maatschappijvisie 
in brede kring is terug te vinden - en met de context waarin het heden
daagse individualisme kon ontstaan, namelijk de belofte van waardigheid, 
autonomie en ontplûoiiJlg die de verzorgingsstaat voor iedereen bood, 
maar in de praktijk niet voor iedereen in dezelfde mate bleek op te gaan. 
Indivtdualisme kan in die zin beschouwd worden als logisch gevolg van 
de uitgangspunten van de verzorgingsstaat. De politieke consequenties 
hiervan - waaronder individuele civiele, politieke èn sociale rechten -
stelt de verzorgingsstaat, zeker in een periode van economische stagnatie 
- dan ook voor problemen. Dat betekent immers dat belangrijke funda
menten van de verzorgingsstaat - zoals het kostwinners-verzorgersmodel 
en het traditionele kerngezin als fundamentele maatschappelijke eenheid 
- ter discussie worden gesteld. In die context wordt individualisering tot 
probleem (hoofdstuk 4). 

Een al te strikt onderscheid tussen individualisten en gemeenschaps
denkers kunnen we dus niet maken. In feite erkennen alle stromingen 
dat er sprake moet zijn van een bepaald evenwicht tussen autonomie en 
heteronomie, collectie~e en individuele verantwoordelijkheid, indivi
duele opvattingen over het goede leven en beginselen van sociale recht
vaardigheid en individuele rechten en solidariteit. Verschillen worden 
vooral bepaald door de vraag waar het primaat moet worden gelegd: 
moeten individualistische noties geïncorporeerd worden in een gemeen
schapsideaal, of moeten - omgekeerd - gemeenschapsnoties worden op
genomen in een individualistische traditie (hoofdstuk 4)? 

De in de vorige paragraaf bepleite gematigde, doch democratische op
vatting over individualisme biedt aanknopingspunten om dat evenwicht 
te formuleren. Dat .inipliceert dat de individualistische kernwaarden van 
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individuele waardigheid, autonomie, privacy en zelfontplooiing op de 
voorgrond worden geplaatst, maar dat gemeenschapswaarden noodzake
lijk worden geacht aan deze waarden concrete betekenis toe te kennen. 
Daarbij dient te worden erkend dat individualisme in zichzelf ambivalent 
is (hoofdstuk 2). De ambivalentie impliceert dat de tot nu toe positief 
geformuleerde kernwaarden in hun tegendeel kunnen omslaan wanneer 
hun onderlinge verbondenheid wordt losgelaten en ze los worden gezien 
van de maatschappelijke context waarin ze betekenis krijgen. Dat geldt 
ook voor feministische idealen. Zonder integratie van gemeenschaps
waarden rou een individualistisch feminisme zich onttrekken aan vragen 
over solidariteit, verantwoordelijkheid en de betekenis die relaties voor 
individuen hebben. Dat zou in de woorden van Gordon betekenen dat 
de 'vrijheid van vrouwen wordt voorgesteld 

' ... als de afwezigheid van verantwoordelijkheden voor andere men
sen. Dat is een misvormd individualisme, want het bevat niet de ver
dediging van kritiese, onafhankelijke morele normen, maar het pleit 
in plaats daarvan voor de meest botte overname van mannelijke kapi
talistiese waarden'. 2S 

Daarmee blijft de vraag nog open of er in de huidige Nederlandse sa
menleving wellicht sprake is van een dêrgelijk 'misvormd individualis
me', of dat er daarentegen sprake is van belemmeringen om een gema
tigd, democratisch individualisme voor beide seksen mogelijk te maken. 
In de politieke theorie bestaat een mooie metafoor om de positie van 
vrouwen te relateren aan de maatschappelijke ordening: de positie van 
vrouwen wordt gezien als de thermometer of peilstok van de mate van 
beschaving die een maatschappij heeft bereikt (hoofdstuk 2).26 Als we de 
metafoor van de thermometer doortrekken naar de huidige Nederlandse 
samenleving, kunnen we concluderen dat er op veel punten verbetering 
mogelijk is: niet omdat vrouwen geen rechten zouden hebben, hen geen 
enkele rede wordt toegedacht of hun activiteiten consequent gedegra
deerd worden, maar wel omdat er nog steeds sprake is van ongelijkheid 
tussen de seksen in de mate waarin ze tot zelfontplooiing kunnen komen, 
autonomie en keuzevrijheid kunnen verwerven, beschikken over een ze
kere mate van privacy en gewaardeerd en gerespecteerd worden als (zelf
standige) individuen. 

Het probleem ligt er in dat de waarden van individualisme bepaalde 
groepen zolang zijn onthouden en de politiek onmachtig is gebleken de 
consequenties te aanvaarden van de maatschappelijke toekenning van 
deze waarden aan steeds meel burgers, in het bijronder vrouwen. Het 
belang dat in het feminisme wordt gehecht am individualistische waar
den en individualisering kan worden begrepen als een vorm van welbe
grepen eigenbelang: vrouwen dachten iets te winnen. Daar tegenover 
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staat echter geen evenredige vergroting van altruïstische neigingen van 
mannen om maatschappelijk laag gewaardeerde taken, die lange tijd 
hoofdzakelijk door vrouwen zijn verricht, op vrijwillige basis over te 
nemen. Evenmin worden mannen, bijvoorbeeld vanuit beleid, aange
sproken op een vorm van verlicht eigenbelang om deze taken te verrich
ten. Voor vrouwen heeft de nadruk op individualisering ondertussen op 
een aantal punten tot een boemerangeffect geleid: gelijkheid leidt in veel 
gevallen tot een faakverzwaring van vrouwen; de bevrijding van gezins
ketenen heeft een afhankelijkheid van anonieme instanties opgeleverd; 
autonomie lijkt te zijn ingeperkt tot economische zelfstandigheid en keu
zevrijheid lijkt zich nog te vaak te beperken tot een oneigenlijke keus 
tussen kinderen of een carrière. 

De vraag is hoe in een pluriforme maatschappij, die recht wil doen aan 
gelijke en gelijkwaardige sekseverhoudingen, de zelfbeschikking van 
mensen gestimuleerd kan wordenj zonder individuen op zichzelf terug 
te werpen of de betekenis van deugden in het maatschappelijk leven te 
negeren - dat wil zeggen om mogelijke negatieve keerzijden van indivi
dualisme tegen te gaan. De keerzijden van individualisering zijn niet op 
te lossen met een beroep op traditionele gemeenschapsnetwerken als 
familie- en gezinsbanden en waarden als naastenliefde, noch door de 
gewenste zelfstandigheid steeds dwingender voor te schrijven. Daarvoor 
'lijn voorzieningen nodig die gebaseerd zijn op respect voor individuele 
burgers, die autonomie stimuleren zonder te vervallen in een simpel idee 
van zelfvoorziening, die zelfontplooüng bevorderen, en die een zekere 
privacy van burgers garanderen. Voorzieningen zijn vooral nodig op de 
grlIDsvlakken van maatschappelijke sferen, op de grènzen van de indivi
duele levenssfeer, vrijwillige associatie, de markt en de staat. 

7.6 UITGANGSPUNTEN VOOR POLITIEKE VISIES OP DE 
VERZORGINGSSTAAT 

Hoe laten de hier geformuleerde opvattingen zich vertalen naar politieke 
uitgangspunten? Anders gezegd: waarin onderscheidt een democratische 
benadering van individualisme zich van zowel een op herstel van ge
meenschapswaarden gerichte als van een ongecompliceerd individualisti
sche benadering? En welke consequenties kunnen hieraan worden ver
bllnden voor de verwrgingsstaat? Laten we daarvoor de mogelijke ge
volgen van de verschillende benaderingen tegen elkaar afZetten.27 

Wanneer het individualisme, met name in de utilitaristische variant, 
wordt benadrukt leidt dat tot een verschuiving van collectievè verant
woordelijkheid naar het afzonderlijke individu. Een verzwakking van de 
rol van de staat gaat hier samen met een versterking van de individuele 
aam-prakelijkheid. De burger wordt geacht zelf maatregelen te treffen 
om mogelijke, onvoorziene gevolgen van zijn of haar handelen op te 
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vangen. Beleid zal er op gericht zijn de burger aan te spreken op zijn of 
haar egoïstische aspiraties: men veronderstelt dat de mens zich niet be
langeloos voor anderen in zal zetten, maar dat alleen zal doen uit (welbe
grepen) eigenbelang. Onterecht gebruik en misbruik van voorzieningen 
dient in die visie streng te worden aangepakt: dat is immers tegenstrijdig 
met de nadruk op individuele verantwoordelijkheid. Tegenover het bena
drukken van individuele verantwoordelijkheid staat de Guridisch) indivi
dualistische benadéring van voorzieningen. De vraag wie in aanmerking 
komt voor een voorziening wordt bepaald los van de sociale context 
waarin hij of zij zich bevindt: iedere burger wordt behandeld volgens 
dezelfde regels. Voorstellen voor een basisstelsel en het afschaffen van 
collectieve verzekeringen in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg 
passen in die visie. Kinderopvang kan alleen beargumenteerd worden 
met zakelijke, economische argumenten, bijvoorbeeld om economische 
groei te bevorderen. 

Een benadering die zich richt op versterking van gemeenschapswaar
den zal rechtvaardigheidspricipes baseren op gedeelde tradities en waar
den en de nadruk leggen op kleinschalige, lokale gemeenschàppen. In de 
veronderstelling dat minder staatsverantwoordelijkheid leidt tot stimule
ring van het zelfregulerend vermogen van de samenleving, zal een ver
schuiving plaatsvinden van de collectievC? veran'twoordelijkheid van de 
staat naar kleinschalige gemeenschapsverbanden. Een verzwakking van 
de staat gaat hier samen met versterking van het maatschappelijk mid
denveld of - in een andere term - de civiele maatschappij.l8 De verant
woordelijkheid van de staat zal zich meer beperken tot het opvangen van 
situaties waarvoor geen andere oplossingen voorhanden zijn en zal in die 
zin meer dan nu subsidiair zijn. Beleid zal er op gericht zijn mensen aan 
te spreken op hun taken en plichten ten aanzien van naasten en het 
onaantrekkelijk te maken niet voor anderen te zorgen. Paternalisme is 
daarin onvermijdelijk: de overheid stelt immers de regels "\>ast op grond 
van bepaalde, gedeelde waarden. Burgerrechten worden niet in de eerste 
plaats gefundeerd op grond van individuele rechten van het individu, 
maar afgeleid uit de betekenis voor het sociale leven, door middel waar
van uitdrukking wordt gegeven aan gemeenschapswaarden. Het be
staansrecht van sociale voorzieningen zal in de eerste plaats worden afge
leid uit de stimulerende werking die ze kunnen vervullen voor het func
tioneren van kleinschalige gemeenschappen. Zij worden nadrukkelijk 
niet gezien als vervangmg voor die gemeenschappen De vraag wie in 
aanmerking komt voor voorzieningen zal afhankelijk worden gemaakt 
van sociale omstandigheden. Het gezin en andere primaire leefvormen 
zullen, conform de organische maatschappijvisie, als elementaire basis, 
namelijk als kleinste gemeenschap, worden opgevat die gestimuleerd en 
zonodig beschermd moet worden. Tot de mogelijke consequenties kun
nen behoren het verscherpen van sociale en financiële afhankelijkheids-
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relaties tussen (ex)partners, ouders en kinderen en anderen die een huis
houding delen, het versterken van directe zorg-verantwoordelijkheden in 
de individuele levenssfeer, eventueel aangevuld met zogenaamde mantel
zorg, en het decentraliseren van voorzieningen. Een minimale bestaans
voorziening als de bijstandswet past in die visie, maar het subsidiaire 
karakter ervan zou benadrukt worden. Kinderopvangvoorzieningen kun
nen eigenlijk alleen verdedigd worden waar alle andere mogelijkheden 
om kinderen op te vangen (thuis, door familie en verwanten of via gast
ouderschap) niet mogelijk zijn. 

Bekijken we nu de mogelijke gevolgen van een gematigde, democrati
sche opvatting van individualisme voor de Nederlandse verzorgingsstaat. 
De verdediging van de vier centrale kernwaarden van dit individualisme 
- menselijke waardigheid, autonomie, privacy en zelfontplooiing - impli
ceert de aanvaarding van een collectieve verantwoordelijkheid in deze. 
Sociale rechtvaardigheid en solidariteit vormen immers de voorwaarden 
om dit individualisme mogelijk te maken voor alle burgers, ongeacht 
sekse, maar ook ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur of andere moge
lijke discriminerende factoren. De overheid zal volgens deze benadering 
een belangrijke taak behouden ten aanzien van sociale politiek, maar niet 
zonder mensen op hun individuele verantwoordelijkheid te wijzen. 
Evenmin zonder allerlei vormen van vrijwillige associatie - onderdeel 
van de civiele maatschappij - te stimuleren. Juist daarin kan immers 
hetekenis worden gegeven aan 'civic virtues', althans, zolang dat op vrij
willige en democratische basis geschiedt en niet, zoals thans met het 
maatschappelijk middenveld veelal het geval is, op bureaucratische en 
paternalistische wijze. 

Een beperkt staatsingrijpen gaat hier samen met een sterke vorm van 
vrijwillige associatie en civiele maatschappij. Op grond van de vier kern
waarden kan een bestaansminimum voor alle volwassen individuen ver
dedigd worden. De huidige bijstandswet voldoet echter niet aan de waar
den van democratisch individualisme: ze maakt mensen eerder afhanke
lijk dan dat ze de autonomie en het eigen initiatief stimuleert, ze vormt 
een_ bedreiging voor de privacy en houdt zelfontplooiing van burgers 
teg-en. De onpersoonlijke, bureaucratische uitvoering van regels ont
neemt cliënten bovendien inzicht in de werking van de wet, en is daar
door belemmerend voor hun zelfstandig oordeels- en handelingsvermo
gen (hoofdstuk 5). Een bestaansminimum, dat aansluit bij het 
voorgestelde individualisme, dient onafhankelijk te zijn van privacyge
voelige aspecten en zal de autonomie moeten beschermen. Daar tegen
over kan van burgers verlangd worden dat ze bereid zijn zich in te zetten 
voor meer dan hun eigen belangen. Een soort basisinkomen, eventueel 
aangevuld met een toeslag wanneer sociaal zinvolle actiVIteiten vervuld 
worden, zoals in hoofdstuk 5 geopperd, kan daartoe een mogelijkheid 
zijn. 
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De taak van de overheid zou zich volgens deze visie op sociale politiek 
vooral moeten richten op het stimuleren tot actieve verantwoordelijk
heid van individuele burgers. De taak van de overheid zou, met andere 
woorden, minder gericht zijn op financiële herverdeling en administra
tieve behoeftebevrediging, en meer op het regisseren en organiseren van 
voorwaarden waaronder mensen (m/v) in staat zijn verschillende activi
teiten met elkaar te combineren, actieve verantwoordelijkheid kunnen 
dragen en niet voót oneigenlijke keuzes worden geplaatst. Zo kunnen 
kinderopvangvoorzieningen weliswaar een deel van de oplossing vormen 
voor de moeilijke combinatie van taken in de individuele levenssfeer en 
daarbuiten, maar ze kunnen nooit de enige, zaligmakende oplossing zijn. 
Als alternatief is eerder gepleit voor het stimuleren van deeltijdarbeid en 
meer in het algemeen voor een sociale reorganisatie van de verhouding 
tussen betaalde arbeid en zorg die flexibel, dat wil zeggen, aangepast aan 
individuele omstandigheden en wensen, kan worden ingevuld. Tevens is 
vanuit die visie de betekenis van vrijwillige associatie ten aanzien van 
kinderopvang beargumenteerd als mogelijk alternatief voor het eenzijdig 
leggen van de verantwoordèlijkheid voor kinderopvang bij ouders of de 
staat (hoofdstuk 6). Meer in z'n algemeenheid zou overheidsbeleid erop 
gericht kunnen zijn de zelfstandigheid van burgers te respecteren en 
waar mogelijk te vergroten, in plaats van "~e zorg voor ,hen over te ne
men. 

Een democratische invulling van individualisme verlangt dat burgers 
bereid zijn zorg voor elkaar te dragen, zonder" dat dit tot paternalism~ 
leidt. Het vrijwillige karakter en de mogelijkheid tot het geven van kri
tiek" staan voorop. Zelfstandigheid en autonomie dienen beschermd te 
worden. Het bestaansrecht van sociale voorzieningen zal afgeleid worden 
uit de bescherming van de vier kernwaarden van individualisme èn uit de 
stimulans die ze kunnen bieden voor 'civic virtues', dat wil zeggen bur
gers uitnodigen zich actief en verantwoordelijk op te stellen voor het 
sociale leven. De vraag wie voor voorzieningen in aanmerking komt 
wordt afgeleid uit het primaire ontbreken van menselijke waardigheid, 
autonomie, privacy en zelfontplooiing. De staat belooft geen volledig 
geluk en ziet welzijn niet als doel op zichzelf, maar richt zich op de 
bescherming van elementaire menselijke waarden.~9 De vraag wat bur
gers aan voorzieningen krijgen zal beantwoord worden aan de hand van 
de mate waarin voorzieningen de actieve verantwoordelijkheid en zelf
standigheid van burgers kunnen vergroten. In een pluriforme, complexe 
samenleving als de Nederlandse, Lal dat bestaan uit universele basisvoor
zieningen waarop los van specifieke omstandigheden aanspraak kan wor
den gemaakt Burgers kunnen daarnaast zelf hun situatie aanpassen op 
grond van flexibele regelgeving en voorzieningen, die echter niet alleen 
tot de overheidsverantwoordelijkheid behoren. Voorzover de behoefte 
aan het vormgeven van individualistische waarden beschouwd kan wor-
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den als een algemene, een grote groep burgers betreffende kwestie, zal 
beleid dat hierop wordt afgestemd vooral rekening moeten houden met 
meer mogelijkheden voor differentiatie die burgers zelf aan kunnen 
brengen, in plaats van te streven naar steeds gedetailleerdere regelgeving 
voor speciale problemen en speciale groepen. Daarnaast zouden vQorzie
ningen minder bureaucratisch en meer democratisch georganiseerd wor
den, zodat burgers meer inzicht krijgen in de aanspraak die ze kunnen 
laten gelden op voorzieningen en de gevolgen van hun handelen beter 
kunnen overzien. De financiering van voorzieningen ligt - waar het om 
een elementaire basisvoorziening als een minimuminkomen gaat - bij de 
overheid. In andere gevallen zal naar combinaties van financiering ge
zocht kunnen worden. De primaire taak van de overheid ligt niet in het 
doorvoeren van een zo groot mogelijke financiële herverdeling of in het 
dragen van het financiële beheer over maatschappelijke instituten.30 Haar 
ta.lk in deze is slechts een , afgeleide: de primaire taak is het wegnemen 
van belemmeringen om qe vier kernwaarden van individualisme voor 
burgers mogelijk te maken. 

Gemeenschapsidealen houden in deze benadering een belangrijke 
plaats, maar worden, anders dan in de eerder genoemde gemeenschaps
benadering die uitgaat van traditie en lokale gemeenschappen, op een 
ander niveau geformuleerd. De aandacht richt zich niet eenzijdig op 
kleinschalige gemeenschappen (i.c. het gezin) maar op een gemeenschap 
van zelfstandige burgers. Gemeenschap krijgt daarin een andere invul
ling; ze richt zich niet op traditionele waarden maar op de centrale vier 
kernwaarden van het genoemde individualisme; taken en plichten wor
den voor een gemeenschap van onbekenden geformuleerd en niet pri
mair voor directe verwanten. Jl 

De spanning tussen particulier egoïsme en verantwoordelijkheid voor 
anderen is in principe onoplosbaar: de vraag is steeds hoe deze spanning, 
onder andere door een beroep te doen op 'civic virtues', verzacht en 
verlicht kan worden. In de context van de Nederlandse verzorgingsstaat 
kunnen we de burger het best beschQuwen als onderdeel van een grotere 
gemeenschap, en als een zelfstandig oordelend individu, wiens waardig
heid, autonomie, privacy en behoefte aan zelfontplooiing serieus wordt 
genomen. J2 Daarin spelen deugden een belangrijke rol, vooral " waar 
maatschappelijke sferen aan elkaar raken. Deugden, nodig om de nega
tieve kanten van het individualisme te bestrijden, kunnen daarin niet 
meer eenzijdig worden gezocht bij het traditionele kerngezin of bij vrou
wen. Pluriformiteit in leefvormen en leefwijzen zijn, net zoals zelfbe
M:hikking van mannen èn vrouwen, een groot goed dat beschermd dient 
te worden. 

Een zekere consensus over morele grondslagen vormt niet alleen het 
fundament van de verzorgingsstaat zoals die is ontstaan, maar is ook de 
basis van een hernieuwde verzorgingsstaat in een geïndividualiseerde, 
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pluriforme maatschappij. Ze is onontbeerlijk ter legitimering van de ver
zorgingsstaat als politiek project: dat veronderstelt immers dat burgers 
bereid zijn zich voor doelen in te zetten die verder strekken dan hun 
eigen directe leefwereld en dat ze de waardigheid, autonomie, pri.vacy en 
zelfontplooiing van anderen respecteren en als nastrevenswaardig goed 
zien. Zonder die bereidheid kan ook een gematigd, democratisch indivi
dualisme omslaan in een harde, hedonistische en ondemocratische va
riant een maatschappij die doortrokken raakt van egoïsme, van een mo
raal van winstcalculatie en afuemende meeropbrengsten en van onver
schilligheid tegenover anderen en de sociale omgeving. 
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Noten 

I INLEIDING. INDIVIDUALISERING ALS MAATSCHAPPELIJK EN 
WETENSCHAPPELIJK PROBLEEM 

Dat laatste geldt vooral voor vrouwen, aangezien hun levensverwachting nog steeds 
stiJgc, telwijl mannen gemiddeld eerder overlijden, zodat deze vrouwen langer alleen 
ndlen leven. De ~rgrijzing leidt zodoende tot meer bejaarde ~Illeenstaanden. 

2 ZIe luetvoor o.a. Gordon 1980 en Stuurman 1982, p. 84 en Withuis 1983. 
J ZIe het LWeejaarlijks te verschijnen SodtJal Cultureel R8ppon van het Sociaal Cultureel 

Planbureau. 

4 Sodlllli Cultureel R8ppon 1986, p. 329. 

, Zie OECD 1987. In vergelijking met andere landen is het aantal werkende vrouwen 
In Nederland echter nog steeds laag. In 1987 bedraagt de arbeidsmarktparticipatie van 
uouwen În Nederland 41 %, het gemidddde van de OECD-landen În Europa ligt dan 
op 50% (met uitschieters naar boven bij vooral de Scandinavische landen); van alle 
OESO-landen ligt dat op 56%. Zie voor een vergelijking op Europees niveau van 

walll'den en opvattingen over zedelijkheidsvraagstukken Halman e.a. 1987. Zij wijzen 
er Q1·engens op dat de liberaliserîng ten aanzien van zedelijkhcidsvraagstukken niet al 
te linean moet worden opgevat: 'Ondanks het proces van Îndividualiserîng is er nog 
steeds Sp13ke van een wijd verbreide traditionele kijk op huwelijk, gezin, seksualiteit 
i:il opvoeding.' Halman e.a. 1987, p. 164. In het SlfCiaal en Cultureel R8pport 1990 wordt 
ook bijzondere aandacht besteed aan internationale vergelijkingen, maar de aandacht 
richt zich hier mïnder op opvattingen over vragen rond huwelijk, gezin en selcsever
houd111gen. 

6 CBS 1985. Vergelijk Kooy 1983 en Stone 1989. 
7 Schuyt 1991, p. 129-133. 

8 Zie voor mtemationale vergelijkingen onder andere Esping-Anderson 1990 en De 
Swaan 1989. Zie speciaal voor de Nederlandse verzorgingsstaat in internationaal ver
gelijkend per~pectiefVan Kersbergen 1990 en Bussemaker en Vim Kersbergen 1992. 

9 P. Schnabel. 'Nieuwe verhoudingen tussen burger en staat', in: Idenburg (red.) 1983, 
p. 25-67, IJler p. 39. 

10 Idem, IJ. 60. 
11 Van Asperen 1981. 
12 Adriumens en Zijderveld 1981, p. 126-127. 
13 Zijderveld 1983, p 135. 
14 CJ. 'lVeeda, 'Dynamiek in leefvormen', În: Idenburg (red.) 1983, p. 68-101, hierp. 75-

76. 
15 Weeda 1986, p. 27. 

16 Van Mierlo, În een interview in NRC-Hande/sbltzd van 5 juli 1991. 
17 A. Oostlander, 'In memoriam: Îndividualiserîng', În: CDV 1988, p. 174-181, hier p. 

174. 
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