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Individualisering in wisselend perspectief

i. De mate van individualiseringgemeten

Abstracte begrippen en grote maatschappelijke ontwikkelingen kun-
nen soms op een heel eenvoudige manier zichtbaar worden gemaakt.
Individualisering is daar een voorbeeld van. Ook zonder een nauw-
keurige omschrijving van het begrip, of een diepgaande beschou-
wing over de oorzaken en achtergronden van de sociale en maat-
schappelijke processen die ermee bedoeld worden, is het toch wet
mogelijk een beeld to geven van de werkelijkheid van de individuali-
sering, zowel van de huidige stand van zaken als van de ontwikkeling
in de tijd (Sociaal en Cultureel Rapport 1998).

Nederland telt bijna i6 miljoen inwoners, wat betekent dat de
Nederlandse samenleving bijna 16 miljoen individuen omvat. Verge-
leken met vorige generaties en zelfs met hun eigen leven, tien of twin-
tig jaar geleden, zijn zij steeds minder geneigd en genoodzaakt in
grote eenheden met elkaar samen to leven. Tussen 1960 en 2000 steeg
het aantal inwoners met 40%, maar bet aantal huishoudens verdub-
belde zelfs, van iets meer dan 3 miljoen tot bijna 7 miljoen. Het aantal
leden per huishouding is in die tijd zeer sterk gedaald, van gemiddeld
bijna 3,6 tot minder dan 2,3. Dat is een daling van meer dan 35%,
maar qua betekenis is de daling nog veel groter, omdat de omvang
van de huishoudens al voor 196o begon to dalen en het theoretische
minimum aantal leden van een huishouding per definitie i bedraagt.
In dat laatste geval zou iedere Nederlander - iedere volwassene, maar 9

ook ieder kind of zelfs iedere baby - een eigen huishouding vormen.
Zo ver zal het nooit (kunnen) komen, maar op dit moment wordt
toch al ruim een op de drie huishoudens gevormd door een alleen-
staande (ofwel: een op de zeven a acht Nederlanders leeft alleen), ter-
wijl dat in 196o nog pas voor een op de acht huishoudens gold.

In de meest algemene zin gaat het daarbij om een daling van het
aantal kinderen per gezin en een stijging van bet aantal alleenstaan-
den en alleenlevenden. Bij nader toezien is bet beeld toch wat gediffe-
rentieerder. Het kindertal per gezin - en het geboortecijfer als zoda-



nig - is inderdaad de laatste decennia sterk gedaald, maar bij de kin-
deren zelf zien we bovendien nog een bijzonder soort dubbele indivi-
dualisering optreden: meer dan vroeger gaat men al op vrij jeugdige
leeftijd het huis uit (al lijkt die trend de laatste jaren wat minder dui-
delijk to worden) en meer dan vroeger verlaat men het ouderlijk huis
nog als alleenstaande. Wie wel gaat samenwonen na vertrek uit het
ouderlijk huis doet dat nu in de meerderheid van de gevallen (6o%)
zonder meteen to kiezen voor een huwelijk. Later komt het daar
meestal wel van, maar dit uitstel is to zien als uitdrukking van een
streven naar een langer behoud van eigen identiteit en een grotere
persoonlijke autonomie in de vormgeving van het eigen leven. Ook
in een relatie wordt individualisering zo steeds meer voelbaar en
zichtbaar: men. wordt partner van elkaar en heeft een relatie met
elkaar. Dat is iets anders dan samen een echtpaar worden. Het blijven
gebruiken van de meisjesnaam in het huwelijk symboliseert voor
veel vrouwen hun zelfstandigheid: maatschappelijk en persoonlijk.
De aanpassing van het huwelijk aan veranderende of andere samen-
levingspatronen is niet alleen een erkenning van hun maatschappe-
lijke positie, maar ook een bevestiging van het gewicht van de keuze
die mensen individueel maken ten aanzien van de vormgeving van
hun leven. De institutie en de rituele vorm `schikken' zich naar de
wensen van het individu.

Behalve door de daling van het kindertal en de kortere duur van
het verblijf van de kinderen thuis, wordt de verkleining van de huis-
houdens zowel als de vergroting van het aantal huishoudens in de
jongere generatie ook nog versterkt door de effecten van het toege-
nomen aantal echtscheidingen (waardoor meestal twee huishoudens
ontstaan), door de bewuste keuze van relatiefveel paren om geheel of
to zien van het krijgen van kinderen en door het vrijwel volledig ver-

so dwijnen van het verschijnsel van tot hetzelfde huishouden, maar niet
tot het gezin behorende verwanten, kostgangers of personeelsleden.
Aan de andere kant van het leeftijdsspectrum neemt het aantal huis-
houdens nog eens extra toe door het verschijnsel van de `dubbele'
vergrijzing, dat de gecombineerde effecten van de gemiddeld gerin-
gere levensverwachting voor mannen en de gemiddeld lagere huwe-
lijksleeftijd voor vrouwen versterkt. Steeds meer gehuwde vrouwen
blijven na het overlij den van de partner steeds langer alleen achter. In
de leeftijdsgroep 65-74 jaar is de verhouding tussen alleenstaande
mannen en vrouwen i : 3, boven de 75 loopt het cijfer op tot i : 4,5. In
bijna alle gevallen gaat het om verweduwden.
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Het ontstaan van steeds meer kleine zelfstandige huishoudens is
to zien als een kwantitatieve uitdrukking van een maatschappelijk
proces van individualisering, dat het leven in groepen, ook in zeer
kleine, steeds meer tot een bijzondere of een tijdelijke situatie maakt.
Voor volwassenen wordt het leven met anderen een keuze, die ook
heel anders had kunnen uitvallen. In de beschrijving van deze ont-
wikkeling is echter ook at duidelijk geworden dat verzelfstandiging
meer inhoudt dan alleen de vorming van een steeds groter aantal
kleinere eenheden. Voorzover deze uit meer personen bestaan,
neemt daarbinnen de verzelfstandiging van de leden toe. Waar van
een huishouding per definitie at zelfverzorging en zelfvoorziening
worden verwacht, zien we ook binnen een huishouden de verzelf-
standiging - soms ook de zelfverzorging en zelfvoorziening - toene-
men. Gehuwde vrouwen houden vaker hun eigen naam, partners
beschikken minder over elkaars inkomen en delen minder vanzelf-
sprekend elkaars vriendenkring en elkaars tijd, kinderen beschikken
steeds meer elk over een eigen kamer met alle comfort (altijd eigen
geluidsapparatuur, meestal een tv en in toenemende mate ook een
eigen badkamer) en over een deur die door andere gezinsleden niet
zonder kloppen geopend wordt. De algemene invoering van de cen-
trale verwarming drijft ook in koude jaargetijden gezinsleden niet
meer samen rond de ene kachel in de woonkamer.

Vergeleken met veertig jaar geleden heeft elke huisbewoner nu
niet meer gemiddeld ruim een, maar twee kamers tot zijn beschik-
king, en nog kan niet aan ieders behoefte aan ruimte in voldoende
mate tegemoet worden gekomen. De diepste wens van veel moderne
moeders blijkt een eigen kamer to zijn (Knijn en Verheijen 1988).
Binnen het gezin is van alle gezinsleden de moeder nog steeds het
minst geindividualiseerd. Niet omdat moeder zelf dat niet zou wil-
len, maar omdat de functie van het moederschap daar nog altijd rela- 11

tief weinig ruimte voor laat. Toch verandert ook hier het beeld in de
richting van verzelfstandiging: `moeder' valt steeds minder geheel
met de functie van het moederschap samen. Woorden zijn ook hier
weer belangrijk. Echtparen spreken elkaar - zeker in de jongere gene-
raties - met de voornamen aan en noemen elkaar zeker geen `vader'
of `moeder' meer, terwijl voor kinderen het typisch kinderlijke
`mamma' en `pappa' overheerst. Oudere kinderen gebruiken vaak
weer wel de voornaam van hun ouders, daarmee impliciet aange-
vend dat `mamma' opnieuw een persoon met een naam, een zelf-
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standig individu is geworden. In alle gevallen gaat de ontwikkeling in
de richting van informalisering en dat is een sterke indicator voor
doorzettende individualisering (Wouters i99o).

De verzelfstandiging binnen het gezin manifesteert zich in een
erkenning van het recht op privacy van ieder lid van het huishouden,
van het recht dus op een eigen levenssfeer, en daarnaast in de relatief
gemakkelijke acceptatie van het streven naar individuele autonomie
van beide partners in een relatie of van ieder afzonderlijk lid van een
huishouding. In de tendens tot informalisering komen de gelijkheid
van het individu en de ondermijning van hierarchische verhoudin-
gen tot uitdrukking.

2. Individualisering, verzelfstandiging en emancipatie

Individualisering wordt als maatschappelijk proces zichtbaar in de
verzelfstandiging van mensen ten opzichte van elkaar. Dat betekent
ook dat mensen op steeds meer terreinen van het leven keuzes kun-
nen maken die relatief los staan van de keuzes van andere mensen,
zelfs van wie hun het meest nabij is, maar ook relatief los van eerder
of elders gemaakte eigen keuzes. Dat in de praktijk de keuzes vaak
voorspelbaar zijn, doet niets of aan het principe dat ze elkaar niet
impliceren en ook niet mogen impliceren. Er is minder dwang dan
vroeger, maar er is ook minder berusting in wat het lot brengt. De
>maakbaarheid van het eigen leven en van de eigen persoon is letter-
Ilijk een levenswerk en ook een leven werk geworden.

Een vrouw is niet verplicht moeder to worden, maar als zij ervoor
kiest moet het ook kunnen, zelfs als het biologisch niet lukt. Wiens
vader bakker of boer is, is nauwelijks meer zelf verplicht voor hetzelf-
de beroep to kiezen. Wie niet tevreden is met zijn geslacht of uiterlijk

i2 kan dat in principe laten veranderen. Uiteraard is er feitelijk al veel
voorbeschikt en zijn praktisch gesproken keuzes definitief, maas in
theorie is net bijna altijd mogelijk op een keuze terug to komen en is
er zeker veel ruimte voor verzet tegen keuzes die door anderen voor
de eigen persoon worden gemaakt.

Het verschil tussen groepen mensen in mogelijkheden om hun
leven zelfstandig en vrij de individueel gewenste vorm to geven is een
van de belangrijkste mobiliserende krachten in de samenleving ge-
worden. De problematisering van dit verschil is het kenmerk van alle
emancipatiebewegingen. Hun doelstelling is niet zozeer maatschap-
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pelijke hervorming op zich, maar maatschappelijke gelijkstelling in
de vorm van praktische erkenning en verwerkelijking van indivi-
duele gelijkwaardigheid (Verweij-Jonker 1983).

Emancipatiebewegingen zijn dan ook in de eerste plaats gericht op
het vergroten van de vrijheid om zelf keuzes to maken of tot de moge-
lijkheid van een vrije keuze to worden toegelaten. De moderne frus-
tratie van koningskinderen is dat hun geboorte hun leven voorbe-
stemt, en precies dat archaisme maakt hun leven niet aanlokkelijk.
Priesters komen ertegen in opstand dat een archaische kerkelijke wet
hen verplicht tot een celibaat, dat in hun beleving alleen waarde heeft
als het een individuele en vrije keuze zou zijn. Het emancipatorische
verzet richt zich steeds op de vaste verbinding tussen levensterreinen
die in de ogen van de moderne mens niet noodzakelijk met elkaar
verbonden zijn, en dan zeker niet op een wijze die geen individuele
vrijheid in de interpretatie meer toelaat. Kenmerkend voor het mo-
derne individu is dat de uniciteit van het individu haar uitdrukking
vindt in een strikt persoonlijk en door de persoon bijeengehouden
geheel van rollen en functies, dat in die combinatie niet standaard is.

De individuele autonomie en de individuele vrijheid die in het
geding zijn als het gaat om de keuze van een partner, een opleiding,
een godsdienst, een baan of een levensstijl, is ook voelbaar in de alle-
daagse aspecten van het leven, wanneer het gaat om het gebruik van
een vervoermiddel, de besteding van vrije tijd, de wijze van kleden en
de beoefening van sport. Iedere keuze kan op zich een verplichting
inhouden, maar op iedere keuze kan in principe worden teruggeko-
men, zonder dat dat directe consequenties heeft voor de andere keu-
zes.

Paradoxaal is wel dat, hoe belangrijk de keuze en de keuzevrijheid
voor het individu ook zijn, deze vrijheid toch alleen kan bestaan bij
de gratie van het feit dat voor maatschappij en samenleving deze keu- 13

zes van het individu als individu onbelangrijk zijn. Het functioneren
van het sociale en economische systeem moet onafhankelijk zijn van
het functioneren van ieder individu op zich om het individu prak-
tisch en principieel de vrijheid van keuze to kunnen garanderen.
Individualisering en dus verzelfstan Ring vanhet individu is alleen
mogelijk in samenleen die voor hun voortbestaan niet meer
afhankelijk zijn van het individ Dat wil niet zeggen dat in deze
samenle gen het individu niet telt, maar wel dat de persoonlijke,
directe en totale afhankelijkheid van mensen van elkaar is vervangen
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door een gegeneraliseerde afhankelijkheid, waarin alle mensen
elkaar een beetle nodig hebben, maar niemand voor zijn bestaan
afhankelijk is van een of enkele anderen. Individualisering is dus
alleen mogelijk in samenlevingen met een hoge mate van zowel
arbeidsverdeling als van functionele differentiatie en specialisatie,
met een bijbehorende hoge productie van goederen en een hoog
niveau van gemeenschapsvoorzieningen. Individualisering is de luxe
van rijke samenlevingen. .

14

3. Voorwaarden voor individualisering

Individualisering kan alleen ontstaan in hoogontwikkelde samenle-
vingen, maar de vraag is wel of individualisermg dan ook moef ont-
staan Er zijn' aariwijzingen dat d'it°zo is, maar niet"zodariig iat dit
pr es zich ook over iedereen in de samenleving zou moeten uit-
strekken. Er kunnen structurele belemmeringen in de reikwijdte van
het individualiseringsproces bestaan, en vaak zijn die belemmerin-
gen ook de voorwaarden tot de rijkdom die individualisering pas
mogelijk maakt.

Zo was het klassieke individualisme van het Athene uit de vijfde
eeuw v.Chr. (sociologisch en psychologisch overigens nauwelijks to
vergelijken met de uitkomsten van het moderne individualiserings-
proces) alleen mogelijk bij de gratie van een zeer omvangrijke slaven-
arbeid en uitsluitend weggelegd voor een zeer kleine maatschappelij -
ke en intellectuele elite van mannen. Het elitaire karakter van het
individualisme is tot in de tweede helft van de negentiende eeuw
bewaard gebleven. De geleidelijke verbreiding van het individualis-
me sindsdien is gepaard gegaan met een steeds groter wordende
angst voor de `massa' als bedreiging van het individu en het individu-
alisme (Van Doorn 1989). Dat het individualisme zelf een massaver-
schijnsel kon worden, is zowel to danken aan de algemeen sterk
groeiende welvaart in het Westen na de Tweede Wereldoorlog als
aan het ontstaan van volledig geletterde samenlevingen met een
groot en vrij aanbod aan communicatiemedia. De verspreiding van
nieuwe gedachten, de confrontatie met andere ideeen, leefstijlen en
gewoonten, de kritiek op het traditionele en vanzelfsprekende, de
discussie over wat goed en slecht is, mooi en lelijk, juist en onjuist -
dit waren al in het Athene van Socrates en Plato de voertuigen van de
individualisering. De vorm was nog de directe onderlinge discussie,
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maar bij Plato had die discussie al niet meer plaats zoals bij Socrates
enkel in de sociale vorm van het gesprek. Hij koos al voor de literaire
vorm van het geconstrueerde gesprek, waardoor de discussie voor
anderen dan de direct aanwezigen bewaard bleef.

In ongeletterde samenlevingen - of samenlevingen die dat ten
dele nog zijn - is of de kracht van de traditie en de overlevering zo
groot, dat het individu geen kans krijgt to verzelfstandigen, of kan
individualisering slechts de vorm aannemen van `atomisering', van
een wegvallen van sociale verbanden, zodat de individuele mens vol-
ledig op zichzelf komt to staan. Afhankelijkheid verandert dan in
hulpeloosheid. In veel ontwikkelingslanden raken de mensen door
de economische en sociale ontwikkelingen wel `ontworteld', maar
zolang het dagelijks leven in bijvoorbeeld de sloppenwijken van de
grote steden een onophoudelijke strijd om het bestaan blijft, is er
minder sprake van individualisering dan van een `survival of the fit-
test'. Dat was in Europa en de Verenigde Staten in de negentiende
eeuw niet anders: pas de combinatie van een algemene verbetering
van arbeids- en leefomstandigheden, de invoering van algemene
leerplicht, van een goede zieken- en armenzorg, van een cultuur- en
wetenschapspolitiek heeft daar verandering in gebracht. Individuali-
sering gaat niet samen met collectivism_e, maar wel met collectivise-
ring van gooeTeren en voorzieningen in de zin van hetRemeenschap-
peIij eri^lrpY4 61

ndienten'- , e Swaan
ie- zelfs iee voor 1ecTereen bereikbaar maker vjin essentiele

goe eren en-diensteri (D ' aan 1988). Collectivisering is zelfs een
voorwaar e voo it it Wividualisering op de schaal van een hele samen-
leving.

De cultuur van het individualisme wordt sterk bepaald door wat
nieuw, interessant en anders is. Waar niet het individualisme, maar
het collectivisme heerst, is daar minder behoefte aan, omdat veel
meer tijd gebonden zit in gezamenlijkheid. De afzonderlijke leden 15

van de groep worden niet verondersteld zich binnen de groep op een
andere wijze to manifesteren dan met de hun toegewezen en toeko-
mende plaats overeenkomt. In collectivistische kaders ligt de toe-
komst als geschiedenis vast, in het individualisme is de toekomst
open voor een eigen ontwerp. Dat betekent niet dat van iedereen ook
baanbrekend werk op het gebied van leefstijl of intellectuele presta-
ties wordt verwacht, maar minstens wel een eigen keuze uit een geva-
rieerd aanbod aan mogelijkheden. Die mogelijkheden moeten ge-
creeerd en, getoond worden. De media vervullen in dat opzicht een
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vitale functie: de praktijk van het individualisme is confectie, maar
wel confectie geheel naar eigen smaak en met een perfecte pasvorm.
Het ontbreken van juist die elementen was mede de oorzaak van de
algemene ontevredenheid in de Oost-Europese landen, waar de
bevolking zich gefrustreerd wist in haar individualistisch streven. Er
is zelfs wel geopperd dat de schepping van schaarste aan consumptie-
goederen in Oost-Europa een bewuste strategie van de leiding is
geweest om de mensen bezig to houden met de voortdurende zorg
voor het dagelijkse leven. Tijd voor verzet en verzetjes blijft er dan
nauwelijks meer over. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat dit
effect we] is opgetreden, maar dat bier toch eerder economisch on-
vermogen dan strategisch vernuft als oorzaak moet worden aange-
wezen. . , ,

De betekenis van de cultuur van het individualisme moet niet
onderschat worden. Politieke en religieuze systeme1 geven in wes-
terse landen geen vulling meer aan het bestaan en bepalen ook nau-
welijks meer het individuele bestaan. De persoonlijke vormgeving
van het leven, zowel in morele als in esthetische en sociale zin, heeft
daarentegen steeds meer aan waarde gewonnen en wordt ook steeds
meer erkend in haar betekenis voor het individu. Het eigen levens-
ontwerp is heilig geworden.

4. De prijs van het individualisme

Individualisme is duur, zowel micro- als macro-economisch. Hoe
duur blijkt inmiddels heel duidelijk uit de schade die het milieu
alleen al ondervindt van het in hoge mate geindividualiseerde auto-
gebruik (Nederland is snel op weg naar de situatie van een auto per
twee inwoners), maar ook uit de hinder die burgers daarvan bij hun
eigen `automobiliteit' ondervinden. Het individuele verkeersaanbod
belemmert het gemeenschappelijke verkeer.

Een iets ander type berekening geeft een nog treffender beeld van
de kosten van individualisering. In 1967 werd er nog van uitgegaan
dat Nederland in het jaar 2000 zo'n 21 miljoen inwoners zou tellen,
waarvoor bij een gemiddelde huishoudensgrootte van
in totaal 5,8 miljoen huizen nodig zouden zijn. Ruim 20 jaar later, in
1998, wordt er voor het jaar 2000 een inwonertal van 16 miljoen ver-
moed (bijna 25% minder dus dan in 1967 werd verwacht), maar voor
deze bevolking wordt nu rekening gehouden met een behoefte aan

A*
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6,35 miljoen huizen bij een gemiddelde huishoudensgrootte van 2,4
personen (Sociaal en Cultureel Rapport 1988). Het aantal woningen in
Nederland heeft in 199o bij het bereiken van de mijlpaal van 15 mil-
joen inwoners al het voor 2000 bij 21 miljoen inwoners verwachte
aantal bereikt. In de tien laatste jaren van deze eeuw zijn er nog eens
zo'n 750.000 huizen bijgekomen. Simpel gezegd, vergeleken met de
voorspellingen van 1967 wonen in het jaar 2000 vijf miljoen Neder-
landers minder in een miljoen huizen meer. Een eenvoudige reken-
som laat zien dat de individualisering alleen al in de woningbouwsec-
tor tussen 1967 en 1990 tot een investering van ongeveer 8o a loo mil-
jard gulden extra heeft geleid. Tot het jaar 2000 is daar nog meer dan
loo miljard bijgekomen. Ter vergelijking: in 1939, toen er geen
woningnood was, telde Nederland 2,1 miljoen huizen op bijna9 mil-
joen inwoners. De huishoudensgrootte bedroeg toen dus gemiddeld
4,2 personen.

Ook micro-economisch is individualisering duur: de autonomie
van het individuele huishouden leidt bijvoorbeeld tot een enorme
consumptie van duurzame gebruiksgoederen, die het grootste deel
van de tijd niet gebruikt worden (van wasmachines tot grasmaaiers),
terwijl de autonomie van de individuele gezinsleden (en de ruimte-
lijke verdeling van functies) ertoe leidt dat bepaalde gebruiksgoede-
ren in een huis in meervoud to vinden zijn (zoals audio- en videoap-
paratuur), soms zelfs per persoon (Knulst 1989; Van Ours 1985). Op
het kruispunt van micro- en macro-economie zijn de gevolgen van
de individualisering zichtbaar in de stijging van het aantal inkomens,
in het bijzonder door een spectaculaire stijging van het aantal uitke-
ringsgerechtigden. Voor een deel is die stijging functioneel (toename
werkloosheid, wno-gevallen en gepensioneerden), voor een deel
ook structureel als gevolg van de toenemende tendens de uitkering to
individualiseren. De hoogte van de uitkeringen heeft in de jaren 17

zeventig het individualiseringsproces zeker bevorderd, maar noch de
verlagingen van de uitkeringen sindsdien,.noch de meer `ge3ndividu-
aliseerde', dat wil zeggen meer situatie-specifieke toekenning van
(extra) uitkeringen heeft het individualiseringsproces belemmerd.
Van een basisuitkering is het voor een alleenstaand individu moeilijk
geheel zelfstandig to leven, maar velen`lukt het toch en nog meer
anderen slagen erin ongemerkt samen to leven met twee basisuitke-
ringen (Kroft, Engbersen e.a. 1989). Paradoxaal genoeg versterkt
zowel het een als het ander het besef van de eigen individualiteit.
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De jaren negentig hebben een nieuwe dimensie aan individualisering
gegeven, die op termijn bepaald minder gevoelig lijkt to zijn voor
prijsstelling of het ontstaan van schaarste. De zeer snelle ontwikke-
ling van de praktisch bruikbare informatie- en communicatietech-
nologie (I CT) heeft het mogelijk gemaakt dat mensen op iedere
plaats, op ieder uur en in iedere omstandigheid in een of andere
vorm met elkaar in verbinding kunnen staan en die verbinding ook
weer kunnen afbreken of veranderen. Inmiddels heeft de helft van de
huishoudens al de beschikking over een computer; een op de drie
Nederlanders beschikt over een G s m en het aantal aansluitingen op
Internet stijgt exponentieel. Als deze ontwikkeling zich voortzet,
beschikt ieder individu binnen enkele jaren over een virtuele verbin-
ding met ieder ander in zijn sociale netwerk, kan virtueel nieuwe
sociale netwerken opbouwen en heeft toegang tot een onafzienbare
hoeveelheid informatie.

Daarmee zijn de mogelijkheden nog Lang niet uitgeput, maar
interessant is wel dat de beperkingen van het individu-zijn en van het
ge[ndividualiseerde leven voor een belangrijk deel worden opgehe-
ven door de mogelijkheden die i c T biedt.

5. De overheid en individualisering

De penetratiegraad van de individualisering wordt natuurlijk ioo%
wanneer iedere Nederlander geheel op zichzelf zou leven en functio-
neren. Dat is geen realistisch, laat staan wenselijk perspectief: paar-
en gezinsvorming blijven ook in de toekomst belangrijke bindende
factoren, noodzakelijk voor mensen individueel en voor de samenle-
ving als geheel. De vorming van meerpersoonshuishoudens bindt de
individualisering aan zekere materiele en principiele grenzen. In veel

i8 opzichten heeft de penetratiegraad van de individualisering van goe-
deren per huishouden minstens de 8o A 9o% (soms meer dan loo%!,
zoals bij radio en tv) bereikt: dat geldt voor huizen, auto's, inkomens,
dagbladen en zeker voor de belangrijke duurzame consumptiegoe-
deren.

Het geldt echter niet voor bijvoorbeeld het aantal arbeidsplaat-
sen: door de individualisering en de emancipatie willen nu ook in
Nederland de vrouwen in ieder geval een groot deel van hun leven
buitenshuis productief zijn. Voor hen en voor de nieuwe generaties
was er tot voor kort duidelijk sprake van een tekort aan betaalde
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arbeidsmogelijkheden. Dat schept spanningen, omdat eigen werk
van vitale betekenis is voor het gevoel van eigenwaarde in onze
samenleving en de beloning van werk steeds minder aanspraken van
anderen op dat inkomen toelaat: familieleden zijn financieel niet
meer van elkaar afhankelijk, noch voor elkaar verantwoordelijk op
de manier die vroeger gebruikelijkwas en vandaag in veel andere lan-
den nog altijd is. In de plaats van de specifieke solidariteit op basis
van bloedverwantschap en nabijheid is de gegeneraliseerde fiscale
solidariteit gekomen, die geen bindingen tussen personen symboli-
seert of continueert. Via belasting- en sociale premieheffing worden
hoge individuele bijdragen verlangd voor een beleid, dat onbekende
anderen recht geeft op een uit deze bijdrage to betalen uitkering.

Daarmee komen we geleidelijk op de rol van de overheid in de
ontwikkeling van de individualisering. Wat we tot nu toe hebben
gezien zijn de sociale, culturele en economische aspecten van indivi-
dualisering zoals die zich in de samenleving voordoen en waar de
overheid zich min of meer reactief tegenover opstelt. Dat wil zeggen,
de overheid past haar beleid, bijvoorbeeld ten aanzien van huisves-
ting en vervoer, aan de wensen van de burgers aan. Echt neutraal
staat de overheid overigens zeker niet ten opzichte van de individu-
alisering. Er is sprake van een zekere ambivalentie op politiek niveau,
uit .het o.ogRunt van kosteri` eri met` lie- oog op de handhaving van
waarden als direct e ondeiliiige solidariteit en zorgzaamheid. Niette-
min overheerst de ndividualiserende tendens Van de ambivalentie
is vandaag vooral veel terug to vinden in het voortgaande proces van
beleidstechnische individualisering, dat op het niveau van de verzor-
gingsarrangementen de rechten en plichten van de burger probeert
of to stemmen op zijn individuele omstandigheden. De hoogte van
een uitkering wordt zo mede afhankelijk van de aard van de (samen) -
leefvormen, de verstrekking van voorzieningen mede van eigen bij- 19

dragen (naar draagkracht). Bij de individualiseringstendens past dan
weer wel de toenemende nadruk op de eigen verantwoordelijkheid
van mensen, ook waar het gaat om het veiligstellen van een inkomen
in geval van ziekte of handicap. De keuzevrijheid op dat gebied
neemt toe, maar ook de eigen verantwoordelijkheid.

Bij de formulering van verzorgingsrechten wordt meer met aan-
zien des persoons gehandeld en bij een terugtredende overheid bete-
kent dat in een aantal gevallen zelfs een rem op de individualisering
in de zin van handhaving of verwerving van persoonlijke autonomie

Individualisering in wisselendperspectief



en verzelfstandiging van het eigen leven: jongeren en studenten wor-
den afhankelijker van hun ouders, ouderen op hun beurt van hun
eventuele familieleden, partners van elkaar. De gegeneraliseerde
onderlinge afhankelijkheid van allen verdwijnt niet, maar wordt
voor een vrij grote en groeiende groep mensen uitgebreid met nieu-
we vormen van persoonlijke afhankelijkheid. Dat is een gevolg van
de politieke opvatting dat het land of in ieder geval de overheid niet
rijk genoeg is om iedere burger de principiele mogelijkheid van een
onafhankelijk leven zonder meer to schenken. Belangrijker is mis-
schien toch wel de sterker wordende overtuiging dat het ook niet
goed zou zijn voor de samenleving als de overheid dit wel deed.

Toch is juist de overheid een van de sterkste individualiserende
krachten. Al vanaf de negentiende eeuw is er sprake van een grote
mate van juridische individualisering, waarbij de rechten en plichten
van bet individu, onafhankelijk van anderen en hun rechten en
plichten, bet uitgangspunt voor wetgeving vormen. In het bijzonder
in de nieuwe grondwetsartikelen over bet recht op privacy en integri-
teit van de persoon komt een sterk op het individu georienteerde
rechtsopvatting tot uitdrukking. Opvallend is dat ook in bet emanci-
patiebeleid zoals dat door de overheid wordt gevoerd de individu-
alistische inslag heel sterk is. Het emancipatiebeleid richt zich niet op
de verheffing van specifieke groepen in de samenleving, maar van
categorieen van personen, dat wil zeggen van individuele mensen die
op grond van bepaalde kenmerken (ras, sekse, seksuele voorkeur,
handicaps) maatschappelijk niet de vrijheid van ontplooiing van
hun individuele mogelijkheden krijgen, die voor anderen, met name
mannen, al zolang vanzelfsprekend is.

20
6. Individualisering en het ontstaan van het individu

In de filosofische antropologie, die zicli bezighoudt met het wezen
van de mens, wordt ter onderscheiding van de mens van andere die-
ren graag gesproken van de `Spatgeburt des Menschen'. De gedachte
is dat de biologische geboorte bij de mens eigenlijk ruim voorafgaat
aan zijn sociale en psychologische geboorte (Habermas r973). `De
mens' als zelfstandig wezen, als individu met een eigen persoonlijk-
heid wordt pas geboren lang na zijn fysieke verschijning als onder-
scheidbaar wezen bij de bevalling, in het Duits zo treffend `Entbin-
dung' genaamd. De late ofbeter gezegd tweede geboorte van de mens
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vindt niet op een specifiek moment plaats, maar is een metafoor voor
de bijzonder lange periode van afhankelijkheid die de jonge mens
kenmerkt, en voor de lange leertijd die hij nodig heeft om als vol-
waardig lid van de samenleving to kunnen functioneren. Meer nog
dan alle andere zoogdieren is de mens na zijn geboorte afhankelijk
van een adequate stimulering, verzorging en `bemoedering', die het
pas mogelijk maken dat zijn aangeboren capaciteiten tot ontwikke-
ling komen en ook een eigen, persoonlijke vorm krijgen, die als zoda-
nig niet in de genetische code is vastgelegd.

De aandacht van de filosofische antropologie voor het verschil
tussen mens en dier maakt in de ontwikkelingspsychologie plaats
voor de aandacht voor het proces van menswording zelf (Verhulst
1989). In de opvattingen van de psychoanalytisch georienteerde ont-
wikkelingspsychologen is de relatie met de filosofische antropologie
overigens nog duidelijk zichtbaar. De psychologische geboorte van
de mens wordt hier gezien als het begin van het separatie-individu-
atieproces, dat na ongeveer de derde maand intreedt en omstreeks de
dertigste maand wordt afgesloten (Mahler 1975). Kenmerkend voor
het separatie-individuatieproces is de geleidelijke opheffing van de
volledige symbiose tussen moeder en kind. Stap voor stap ontwikkelt
het kleine kind een gevoel van eigenheid en zelfstandigheid, eerst
lichamelijk, later ook psychisch en sociaal. Separatie betekent hier
niet het fysiek gescheiden zijn of worden van de moeder. Dat is al
sinds de geboorte een feit, maar het duurt dan nog enkele maanden
voordat het kind een eerste besef van deze scheiding ontwikkelt en
deze ook tot op zekere hoogte als feit kan accepteren. Pas daardoor
en daarna - mede onder invloed van de aanwezigheid van de vader -
wordt voor het kind individuatie mogelijk, ontwikkelt het een gevoel
er to zijn. De wetenschap `dat ik ben' is de eerste stap op weg naar de
situatie, waarin het kind ook weet `wie het is.

Het eerste besef van de eigen identiteit, van een eigen `ik', ontwik-
kelt het kind in een moeizaam proces van oefenen, proberen en
onderzoeken, zich nu eens - ook letterlijk - ver weg van moeder
wagend, zich dan weer aan haar vastklampend. Dat proces gaat met
zeer veel angst gepaard en loopt alleen goed of wanneer de moeder
met haar kind zo omgaat, dat het kind geleidelijk aan steeds zekerder
wordt van zichzelf en van de moeder, die wel een ander is, maar het
kind niet in de steek laat en gescheiden van het kind toch altijd aan-
wezig is. Als de moeder `goed genoeg' is, is er alle kans dat het kind in

21
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zijn derde levensjaar al een echte band met zichzelf heeft en met
anderen min of meer duurzame banden kan aangaan.

Separatie moet dus, omdat zonder separatie, zonder `tweede ge-
boorte', geen menswording in de sociale en psychologische zin van
het woord mogelijk is. Separatie gaat met angst gepaard, die het kind
niet alleen aan kan. Separatie is in die zin steeds interactief en in deze
interactie komt dan de individuatie tot stand. Voor het kind is het
belangrijk dat het op deze interactie kan vertrouwen, in die zin dat
deze gekenmerkt wordt door continuiteit en vertrouwdheid. Om
later goed met wisselende anderen om to kunnen gaan, is het voor het
kind belangrijk dat er in de eerste tijd van zijn bestaan juist niet to veel
wisselende anderen zijn. Niet to veel verandering, niet to veel onze-
kerheid en niet to veel angst dus, is een voorwaarde om later ade-
quaat, dat wil zeggen zonder belemmerende angst, met verandering
om to kunnen gaan. Symbiose, hechting en afhankelijkheid zijn dus
niet beter of slechter dan scheiding, verzelfstandiging en individuali-
sering, het gaat steeds om hun verhouding ten opzichte van elkaar,
afhankelijk van de levensfase en van het levensgebied.

Moeders - of verzorgers die de `moeder'-functie vervullen ten
opzichte van het kind - kunnen van elkaar verschillen in de wijze
waarop ze het separatie-individuatieproces mee vormgeven, net
zoals kinderen op dit gebied van elkaar verschillen in tempo en tem-
perament. Loopt echter de interactie als onderlinge afstemming in
reacties tussen moeder en kind duidelijk niet goed, dan kan dit later
bij het kind tot kleinere of grotere psychische problemen aanleiding
geven of helpen een persoonlijkheidsstructuur to vestigen die 't het
kind later moeilijk maakt sociaal goed to functioneren (Verhulst
1989).

22
7. Culturele verschillen in de mate van individualisering

Culturen verschillen niet van elkaar in het feit dat het separatie-indi-
viduatieproces plaatsvindt. Het proces zelf is onvermijdelijk, gezien
de biologische programmering van het kind, maar cultureel bepaal-
de verschillen in de vormgeving van het proces bepalen wel mede de
identiteit van de leden van de betreffende cultuur en daarmee het
karakter van hun individualiteit. leidt dus altijd wel tot
het ontstaan van de individuele persoon, fnaar zeker niet noodzake

Jlijkerwijs tot het ontstaan van een individualistisch persoon. Of dat
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het geval zal zijn, hangt in hoge mate afvan een specifieke cultuur: de
gezinsstructuur en de rollen van de verschillende leden daarvan bij
de verzorging van het kind, de algemeen aanvaarde methoden van
opvoeding en verzorging, de visie op het kind en de mate van erken-
ning van bepaalde behoeften van het kind. Dit betekent dat er tussen
culturen verschillen bestaan in wat voor een kind en een volwassene
wenselijk en aanvaardbaar of juist afwijkend en pathologisch wordt
gevonden, maar ook dat binnen elke cultuur sommig gedrag ten
opzichte van het kind als verwaarlozing en willekeur, en ander juist
als overbescherming en betutteling wordt gezien. Bij alle verschillen
in definiering daarvan gaat het in elke cultuur toch steeds over
gedrag dat de verwerving van de voor die cultuur specifieke indiVi-'
dualiteit benadeelt of onmogelijk maakt.

Om iets van de culturele verschillen in de vormgeving van bet
separatie-individuatieproces to laten zien, kan een - heel generalise-
rende - vergelijking in de stijl van kinderopvoeding tussen bijvoor-
beeld Nederland en India verhelderend zijn. In India bestaat er, zeker
waar bet een zoon betreft, een zeer intens contact tussen moeder en
kind (zij slapen ook meestal in hetzelfde bed, de moeder neemt het
kind overal mee naar toe en geeft het soms jarenlang de borst). Aan
de wensen van het kind wordt zo veel en zo direct mogelijk voldaan
en gevoegd bij het intense contact met de moeder leidt dat zeker bij
de Indiase man tot een fundamenteel gevoel van zekerheid en ver-
trouwen (Kakar 1978). De Indiase man is in het algemeen zeer op
zichzelf gesteld en gaat ervan uit dat anderen hem ook aardig zullen
vinden, net zo aardig als zijn moeder hem heeft gevonden.

Het intieme, langdurige, directe en symbiotische contact tussen
moeder en kind voorkomt ook in India de separatie niet, maar geeft
deze wel een relatief ondergeschikte plaats. De separatie is in de
Indiase cultuur duidelijk met veel angst omgeven en die wordt opge- 23

vangen door het creeren van een buitengewoon veilige sociale omge-
ving, waarin het kind nooit alleen is. Dat mist zijn uitwerking niet op
de individuatie van de Indier. Hij wordt opgevoed als of in ieder
geval tot een gemeenschapsmens, gebonden door een omvangrijk,
ingewikkeld en nauw gevlochten netwerk van familieleden en -ver-
plichtingen. Hij beleeft zichzelf ook in de eerste plaats als onderdeel
van deze gemeenschap. De wetenschap `dat hij is' valt bijna geheel
samen met de wetenschap `wie hij is, want het onderscheid tussen
beide is alleen formeel to maken. Het kastensysteem en de reinheids-
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geboden definieren zijn omgang met de wereld buiten de familie,
maar ook de positie van zijn vader binnen de familie, net zoals de
betekenis van zijn eigen leeftijd, geslacht en rangvolgorde binnen het
gezin en de familie als geheel.

In Nederland - en in vrijwel alle andere westerse landen - is het
contact tussen de moeder en het jonge kind buitengewoon weinig
intensief. Het kind wordt niet tegen het lichaam van de moeder mee-
gedragen, heeft vanaf de eerste dag een eigen bedje en een eigen
kamertje, krijgt kort de borst (zo niet al meteen de fles) en is een
groot deel van de dag aan zichzelf overgelaten. Dat dit door ouders
van jonge kinderen niet zo beleefd wordt, doet in interculturele ver-
gelijking aan dit feit niets af. In dit patroon van fysieke en temporele
separatie past ook een stimulering van de sociale separatie: het kind
wordt aangemoedigd de wereld buiten moeder to gaan verkennen,
en om het kind daarbij geen gevaar to laten lopen wordt er materieel
een in hoge mate veilige omgeving gecreeerd. Het Indiase kind leert
zich vooral veilig to voelen tussen vertrouwde anderena,_.et Neder- -
landse kind moet zichveilig lereenvoelen tussen vertrouwde dingen
(de knuffe semen de speeltjes ). De typische kenmerfC n van iet sepa-
ratieproces missen nun uitwerking op de individuatie niet. Het
Nederlandse kind individueert tot een relatief `individualistisch'
persoon voor wie de zekerheid `dat ik ben' nog weinig houvast biedt
voor een antwoord op de vraag `wie ben ik?' Het antwoord daarop zal
fundamenteel onzeker blijven. Wat het individu weet, is dat hij
anders is dan de anderen, los van zijn ouders en familie, los van cul-
turele en biologische gegevenheden. De relaties met anderen, die per
definitie met dezelfde vraag zitten, blijven daardoor ook precair en
worden gekenmerkt door een voortdurend praten over de positie
over en weer. De vraag `wie ben ik?' valt per definitie uiteen in de vra-

24 gen `wie ben ik voor jou?' (wat vind je van mij?) en `wie denk je dat ik
voor mezelf ben?' -

Het Indiase model is in allerlei varianten veel algemener verbreid
dan het Nederlandse model, al is het laatste als uitdrukking van het
modern-westers cultuurpatroon wel eerder het model van de toe-
komst, ook voor India. Hoe (onterecht) generaliserend- de beide
voorbeelden ook zijn, duidelijk is wel dat culturele verschillen heel
belangrijk zijn in de vormgeving en in de uitkomst van het separatie-
individuatieproces. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat er in
ieder geval een groot en essentieel verschil is aan to wijzen tussen een
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cultuur met een individualistisch en een cultuur met een collectivis-
tisch mensbeeld. Dat verschil zet zich ook door in de aard en de vorm
van de psychische problemen van een cultuur: in India hangt veel
ongeluk direct samen met de positie die men toegewezen heeft
gekregen en die spanningen oproepen met de eigen ambities (of zelfs
de weg naar voor ons vanzelfsprekende mogelijkheden afsluit), in
Nederland en de andere westerse landen is er veel onzekerheid over
de eigen identiteit en de aanvaarding van de eigen persoon door
anderen. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar `vrienden', terwijl de
Indier genoeg heeft aan zijn familie.

8. Hoe individualistisch is de Nederlander?

Opvallend is wel dat ook binnen dezelfde cultuurkring weer onder-
scheid gemaakt wordt in de mate van individualisering van groepen
of categorieen, een en ander geheel afhankelijk van de positie die
men zelf ten aanzien van individualisering in wil of denkt to nemen.
Zo sprak E. Hofstee in zijn afscheidscollege Vrijheid, gelijkheid en 1
eenzaamheid (1981), de ontwikkelingen in Nederland sinds de Twee-
de Wereldoorlog in ogenschouw nemend, van een `hyperindivi-
dualisering ... die wel degelijk bedreigend wordt voor de toekomst
van onze samenleving'. Dereck Phillips (1985) vindt als Amerikaans
socioloog met jaren Nederland-`ervaring' de Nederlander echter
juist `iemand die zeer collectivistisch is ingesteld, zich graag aanpast
en zich heel weinig op zijn gemak voelt zodra het ene individu zich
door iets van het andere onderscheidt [ ... ]. Het is veel meer de groep
dan het individu, denk ik vaak, die in wezen de basiseenheid van de
Nederlandse samenleving vormt', en voorts `Mijns inziens is het cul-
turele klimaat in Nederland niet bevorderlijk voor individualisme.
Altijd wordt voorrang gegeven aan de behoeften en aan het functio- 25

neren van de groep, en niet aan de ontwikkeling van een volledig
ge7individualiseerde, duidelijk onderscheiden persoonlijkheid die in
staat is het lot in eigen handen to nemen en verantwoordelijkheid
kan dragen voor de eigen prestaties en tekortkomingen'. Hoppe
(1998) komt op basis van het cultuurkenmerkenmodel van Geert
Hofstede (1980) tot een op het eerste gezicht andere conclusie: in een
vergelijking met 19 westerse landen komt Nederland wat individu-
alisme betreft op de vierde plaats (na respectievelijk de Verenigde P
Staten, Zweden en Groot-Brittannie, maar ruim voor Belgie, Duits-
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land en ook Frankrijk, dat op de vijftiende plaats komt). Het verschil
met Phillips blijkt in de analyses van Hofstede en zijn medewerkers
(1998) voor een belangrijk deel op het conto to komen van de werk-
zaamheid van enkele andere kenmerken (die Phillips allemaal onder
`individualisme' samenvat). Zo is de Nederlandse samenleving bui-
tengewoon `feminien' van karakter, wat wit zeggen dat er een sterke
orientatie is op onderlinge zorg en verantwoordelijkheid, op solida-
riteit en loyaliteit. Individualisme kan dus heel goed samengaan met
een sterke sociale orientatie. Dat is niet alleen in Nederland het geval,
het geldt ook voor de Scandinavische landen.

Binnen Nederland treden overigens ook weer grote verschillen
op, zeker tussen autochtonen en allochtonen. In een vergelijking van
de onderwijsaspiraties van Marokkaanse en Nederlandse ouders
komt Pets (1988) tot de conclusie dat Marokkaanse ouders vooral een
collectivistisch mensbeeld hanteren (`weten hoe het hoort, de Isla-
mitische moraal, gezinswaarden en sociale deugden staan daarbij
centraal), terwijl bij Nederlandse ouders vooral individualistische
waarden vooropstaan, zoals `niet afhankelijk zijn, voor zichzelf op-
komen, zichzelf zijn'. Marokkaanse ouders willen tradities overdra-
gen, Nederlandse ouders de `eigen persoonlijkheid' van hun kinde-
ren ontwikkelen.

Pets toont met zijn onderzoek dat alleen een explicatie van de col-
lectivistische waarden van andere culturen het bijzondere karakter
van de eigen benadrukking van het individualistische nog kan laten
zien. Terwijl Hofstee zich ongerust betoont over het snelle verdwij-
Pen van wat er nog aan traditionele en collectieve (misschien ook
collectivistische waarden in ederland Eeston, valt het Phillips
)uist op Tioee vee1 char nog"van over is, maar hij is daar niet blij mee.
Hofstede op zijn beurt plaatst dit `collectivisme' in een heel ander

26 kader: de tegenstelling `feminien-masculien'.
Hofstee is bezorgd over wat hij ziet at; een toenemend gebrek aan

solidariteit en loyaliteit, en Phillips ergert zich aan het gebrek aan
competitie en geldingsdrang. In beide gevallen gaat het om een nor-
matieve beoordeling van het proces van individualisering en van
individualisme als zodanig. De norm van het individualisme wordt
niet voldoende gehaald of het individualisme overschrijdt juist de
norm van wat in het licht van andere waarden nog aanvaardbaar is.
In het eerste geval wordt het individu als het ware in zijn ontplooiing
gehinderd door de tegendruk van collectieve en traditionele waar-
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den, in het laatste geval is er zorg over een toenemend gebrek aan
gemeenschapszin, onderlinge solidariteit en loyaliteit als gevolg van
een to ver doorschieten van een ontwikkeling in de richting van een
individualisme, dat als egocentrisch en uiteindelijk ook als egoistisch
gezien wordt.

Dit is een klassieke tegenstelling, die door A. de Tocqueville in zijn
De la democratie en Amerique (1840; 1971) al werd gesignaleerd en die
ook altijd weer gevoeld wordt in het motto van de Franse Revolutie
als de spanningktussen vooral herijheidsstreven enerzijds en de
opdracht -fo`F*5ioedersch p anderzijds. Het gelijkheidsideaal kan
daarentegen worden gezien als de basis voor echte vrijheid en tegelijk
als de bron van echte broederschap. Het cultuurkenmerkenmodel
van Hofstede maakt de ideologische tegenstelling minder scherp en
biedt een mogelijkheid tot genuanceerde beschrijving van culturen
op zich en in onderlinge vergelijking. De mate van individualisme is
dan een dimensie naast de polariteit masculien-feminien, de mate
van hierarchie in de verhoudingen en de geneigdheid onzekerheid
uit de weg to gaan of juist flexibel to zijn. In de visie van Hofstede is
Nederland zowel individualistisch als feminien, weinig hierarchisch
en behoorlijk flexibel. Dat is iets heel anders dan `ieder voor zich en
God voor ons alien'.

9. Individualisme als idee en ideaal

Er is hier steeds gesproken over individualisme en individualisering
zonder dat deze begrippen nader zijn gedefinieerd. Dat kan omdat
deze begrippen al zozeer deel zijn gaan uitmaken van het algemene
gespreksrepertoire, dat ook zonder nauwkeurige definitie wel een
beeld bestaat van wat de betekenis is, terwijl in de voorgaande para-
grafen bovendien duidelijk is geworden dat de betekenis mede wordt 27

bepaald door het kader waarin het begrip gebruikt wordt. Een begrip
als individualisme is een soort paspop die afhankelijk van de behoef-
te, de omstandigheden, het doel en ook de mode steeds anders wordt
aangekleed. De kern verandert daardoor niet, maar de functie kan
wisselen en de verschijningsvorm nog veel meer.

Het individualisme en de individualisering waar we ons tot nu toe
mee bezig hebben gehouden, zijn sterk empirisch van karakter: ever-
zijds het proces van toenemende verzelfstandiging van de afzonder-
lijke mensen in de samenleving, anderzijds het proces van toene-
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mende verzelfstandiging van iedere mens in de loop van zijn ontwik-
keling van boreling tot volwassene. In het ene geval leidt het proces
van individualisering tot wat maatschappelijk gezien een cultuur van
individualisme genoemd kan worden en in bet andere geval tot wat
psychologisch gezien een toestand van individualiteit mag heten. In
de moderne westerse samenlevingen worden beide processen ver-
sterkt door een zeer positieve houding ten, aanzien van de verwerving
van een zo groot mogelijke individualiteit. Individualisme is niet
alleen een feit, maar ook een norm, zij het niet onomstreden. Waar
Phillips nog een tekort aan individualisme vaststelt, zijn in Neder-
land zelf velen toch eerder bang voor een teveel. Individualisme
wordt dan op het niveau van het individu gezien als synoniem voor
egocentrisme, egoisme en indifferentisme, terwijl het op het niveau
van de samenleving min of meer gelijk zou staan met het verlies van
iedere vorm van sociale cohesie. Een `atomisering' van de samenle-
ving wordt gevreesd. Hofstede heeft laten zien dat dit een to simpele,
to brede en to generaliserende interpretatie van het begrip is.

In deze paragraaf wil ik de aandacht van individualisme als empi-
risch verschiinsel en als omstreden maatschappelijke ontwikkeling
verplaatsen naar individualisme als een filosofisch, politiek en mo-
reel concept, dat gebaseerd is op een aantal expliciete uitgangspun-
ten en een aantal impliciete veronderstellingen. Individualisme is
een idee en een ideaal, dat geleidelijk aan contour heeft gevaMinen en
tegelijkertijd inhoud heeft gekregen in de pogingen het ook als poli-
tieke praktijkvorm to geven. De Engelse filosoof Steven Lukes onder-
scheidt in z n mooie studie Individualism (1973) de volgende vier
uitgangspunten van het indivi ualisme

1. Erkenning van dewaarde en de waardi heidvan de mens. Ieder
28 mens isgeld chin waarde en h eft een gelijke waardigheid, onafhanke-

lijk van ieder ander kenmerk (geslaclit, ras, afstamming, macht,
geloof, rijkdom, intelligentie). Ten aanzien van de principiele elg ijk_

heid in waarde en waardigheid is er geen uitsluitingscriterium (het
Principe geldt voor ieder mens), noch is er een hoger criterium, het-
geen inhoudt dat mensen niet kunnen wordeezien of behandeld
als middel tot het oel. Historisch gezien is de
reikwijdte van het gelijk(waardig)heidsprincipe steeds groter gewor-
den. Het geldt voor steeds meer mensen, meer kenmerken en meer
situaties.
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z. Erkenning van de autonomie an het individu. van ziin moQeliik-
heden tot zelfbepaling en van zn__Lersoonliike verantwoord_eli'k1 held.

e miens e e e T an het individualisme is van oorsprong niet deter-
_ministisch: de mens heeft in principe zijn lot in eigen hand; wel moet

hij de kans hebben het lot in n hand to houden of to krijgen. Dit
impliceert grote terughoudendheid van anderen in het uitoefenen
van macht over o invlo d o medemensen, maar het houdt ook een

op racht in aan ieder individu afzonderlijk. Autonomie is niet zon-
der meer vrijheid, ze impliceert ook het dragen van verantwoorde-

voor het ei g "n-de e i{ men keuzes. De impuciete ver-
onderstelling is dat de mens zozeer begiftigd is met rationaliteit en als
wezen zozeer sociaal is, dat het `risico' van erkenning van de autono-
mie niet alleen beperkt blijft, maar uiteindelijk zelfs winst zal opleve-
ren. Het individualisme vertrouwt dus op de inherente en voor het
samenleven2ositiev al;teiten yan de mens.

3. Erkenning van de waarde van het onderscheid tussen het o enba-
re en het private leven. De individuele mens heeft het recht op een
`13rivaar ee-V n,naar n hij onbespied en ongestoord door instanties
van het gemeenschapsleven zijn gang kan gaan. Anders gezegd, het
private leven is niet een afgeleide van het openbare leven, maar het
openbare leven is een afgeleide van het private leven. In het individu-
alisme is de erkenning van de privacy, van de ersoo_lijke controle
over de_ Ply 1EY813SSfee -ten fundamenteel gegeven. Het onder-^scheid

tussen beide levenssferen lijkt evident, maar wordt vanuit het
openbare leven altijd weer bedreigd en wordt in feite in geen enkele
dictatuur in zijn waarde erkend. Belangrijker dan het feitelijke
onderscheid in tijd en ruimte tussen beide sferen, is het principe van
het onderscheid.

4. Erkenning van de waarde van de zelfontplooiing en zelfverwerke-
1ivan het inndivi u. De revo-h-&eB elling van het individualismeis ' 29

dat zelfontplooiing van de individuele mens niet alleen tot groter
persoonli'k eluk leidt, maar ook in hoge mate bijdraagt aan de kwa-
liteit van het samenleven. Het individualisme ziet de mens als begif-
1`met waarmee het de moeitewaard is te_woe_keren. Het

zelf vormgeven aan het eigen leven, het eigen ontwerp van de toe
komst en het maximaliseren van de eigen mogelijkheden zijn typisch
individualistische waarden, die in de meer op aanpassing, invoeging,
onderschikking en continuiteit gerichte collectivistische en traditio-
nele mensbeelden niet zijn terug to vinden.
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io. Individualisme en Verlichting

Nu de vier uitgangspunten van het individualisme in de vorm van
erkenningen op een rijtje zijn gezet, wordt ook duidelijk dat de kern
van het individualisme wordt gevormd door de typische Verlich-
tinsidealen van vrijheid en gelijkheid,wwaarbif.vridstaat voor
privacy, zelfontplooiing en autonomie, en("geli)jkheid `door gelijk-
waardigheid, wederzijds respect en verantwoorTe1i kheid. Het ge-
lijkheidsprincipe stuurt en beperkt het vrijheidsprincipe. In het
kader van het individualisme is het gelijkheidsprincipe een noodza-
kelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor vrijheid. Vrijheid kan
alleen dan goed gerealiseerd worden, wanneer het principe van ge-
lijkheid in voldoende mate werkelijkheid is geworden en ook werke-
lijkheid blijft. Het gelijkheidsprincipe is de lijst, die de grenzen van
het schilderij van de vrijheid markeert. De impliciete ondergrond
van de vrijheid, het doek dus waarop de schildering tot stand komt,
maar dat zelf onder de schildering verdwijnt, wordt gevormd door
het derde rote idea al van de Ver1ich en de Franse Revolutie: de

De broederschapsgedachte is altijd het meest problematische van
de drie idealen geweest en lijkt zich op gespannen voet to bevinden
met de principes van het individualisme (Van Stiphout 1988). Ze
wordt er ook vaak als de antipode van gezien en gelijkgesteld met
begrippen als solidariteit, oyaliteit vgrbondenheid en gebonden-
heid. Vandaar is de stap naar de traditie of de natuurlijke orde van de
groep al snel gezet. De essentie van de oorspronkelijke gedachte is
daarmee wel verloren gegaan, maar dat is niet zo vreemd, omdat in
het denken van de Verlichtingsfilosofen de broederschapsgedachte
niet stond voor de menselijke verbanden als het historisch product
van het samenleven en daarmee als het kader voor de socialisatie van
nieuwe leden van de samenleving, maazvOOL de. V nden die yr e
mensen uit vri e wig en op grond van eigenbelang met.elka4r zQuden
as aan om door een g ym enschappejijke zet individuele 4pek-
stellinen to kunlen realiseren,
In het Verlichtingsdenken is individualisme niet los to lien van
een politieke filosofie, die afstand wilde scheppen tussen de indivi-
duele burger en de staat. De staat zou zich meer uit de levens van de
burgers moeten terugtrekken en de positie van de burgers (in de zin
van de op het gebied van de staat wonende personen) in de samenle-
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ving zou minder sterk b eaald or hun relatie ten
o zichte van de staat. Voor de staat zouden alle burgers gelijk moe-
ten zijn en ten opzichte van de staat zouden de burgers vrij moeten
zijn. De verhoudingen van de burgers ten opzichte van elkaar zouden
daardoor ook principieel anders worden, `democratisch' en `egali-
tair', in de vrijwillige verbanden die zij als individuen met elkaar zou-
den aangaan, uit eigen belang zowel als uit algemeen belang. Daarin
komt de broederschap direct en als zodanig tot uiting, als het ware
binnen het kader van de gelijkheid en als achtergrond voor de vrij-
heid. Impliciet ligt ook hieraan weer de veronderstelling ten grond-
slag dat het sociale karakter van de mens een onproblematisch gege_F
ven is, dat pas problematisch, dat wil zeggen onproductief wordt in
een situatie waarin mensen in onvrijheid en ongelijkheid worden
gehouden.

De retoriek van het Verlichtingsdenken stond in dienst van de
maatschappelijke en politieke emancipatie van de ontwikkelde en
economisch onafhankelijke burger, die per definitie een volwassen
man was. Arbeiders, boeren, vrouwen, kinderen, huispersoneel en-
zovoort worden in de retoriek van de `mens' als de maat van alle din-
gen principieel niet uitgesloten, maar praktisch wel. Het duurde heel
lang - het proces is ook in het Westen nog niet afgesloten - voor hun
emancipatie, met een beroep op dezelfde universele waarden, kon
worden bevochten. De Verlichtingsidealen werden ontwikkeld zon-
der dat men zich bewust was van de reikwijdte van het revolutionaire
potentieel dat hierin besloten lag, zoals men ook niet bedacht kon
zijn op het feit dat het vergroten van de afstand tussen staat en indivi
du,juist ruimte deed.qutstaan voor een besef van de eigen betekeni,,.
van samenleving en maatschappij als,gebied tussen individu en staat.
Het proces van individualisering heeft nietalleen de relatitt, en
staat en individu bepaald, maar ook de relatie tussen indivi-
u enmaatschappij een meuwe mhoud

11. Kwantitatief en kwalitatief individualisme

De relatie tussen individu en staat wordt in moderne samenlevingen
gekenmerkt door een kwantitatief individualisme, de relatie tussen
individu en maatschappij door een kwalitatief individualisme. Georg
Simmel (1908) heeft onderscheid in typen individualisme gemaakt,
maar hij zag ze eerder als opeenvolgende typen in een historische

31

02

Individualisering in wisselendperspectief

v(; az



ontwi eling dan als de uitkomst van een differ ntiatieproces tussen
staat a samenleving (Schnabel 1983). Om h verschil tussen beide
duide 'jk to maken, is het nuttig om de bela grijkste kenmerken kort
tegen ver elkaar to zetten en to vergelijken(

Kwantitatiefindividualisme

- gelijkheid van alle mensen als
belangrijkste principe

- verbonden met staat en wetgeving

- legalistisch en rationeel
georienteerd

- nadruk op de mens als teleenheid,
`einzelheit', hte_tze]s_.,ieder
ander
kwantitatief principe)

- atomistisch en a-historisch van aard

- accent op gelijke rechten en
plichten; voorkeur voor
gelijke kansen

- onpersoonlijk

- accent op menselijke waardigheden

- openbaar leven

- bescherming privacy

{

Kwalitatiefindividualisme

- vrijheid van ieder mens als
belangrijkste principe

- verbonden met samenleving
en maatschappij

- moreel en emotioneel
georienteerd

- nadruk op de mens als leefeenheid,
`einzigkeit', ads dan alle anderen,
eigen bijzondeiheid "

(kwalitatief principe)

- sociaal en historisch van aard

- accent op bijzondere, persoonlijke
kwaliteiten; voorkeur voor
eigen mogelijkheden

- persoonlijk

- accent op zelfontplooiing

- privaat leven

- persoonlijke autonomic

De beide vormen van individualisme staan niet tegenover elkaar,
32 maar hun onderlinge relatie is wel gespannen, zoals de relatie tussen

staat en maatschappij en tussen individu en staat gespannen is. His-
torisch gezien gaat het kwantitatieve individualisme (de achttiende-
eeuwse rationalistische opvatting van individualisme) aan het kwali-
tatieve individualisme (de negentiende-eeuwse romantische opvat-
ting) vooraf, zowel wat de theorie als de praktijk betreft. In moderne
staten is het kwantitatieve individualismg, met name ook in de ver-
zor ingsstatezeexxex ontwikktDaar waar een democratische
staatsvorm samengaat met een hoogontwikkelde economie heeft
ook het kwalitatieve individualisme alle kansen gekregen. Dat geldt
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met name voor West-Europa en Noord-Amerika. Het geldt niet
voor Japan, waar het onderscheid tussen staat en samenleving tradi-
tioneel gering is en beide ondergeschikt zijn gemaakt aan het primaat
van de (nationale) economie. Het gold evenmin voor de communis-
tische landen van het Oostblok, waar staat en samenleving onderge-
schikt waren gemaakt aan het regime van een partij. Zodra dit begon
to veranderen, werd ook een kwalitatief individualistische stroming
onmiddellijk zichtbaar.

In het onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief individualis-
me komt niet alleen het verschil tussen de openbare en de publieke
sfeer tot uitdrukking, maar wordt tevens een differentiatie in het
broederschapsstreven van de Verlichting zichtbaar. In het kwantita-
tieve individualisme, met gelijkheid als belangrijkste principe, krijgt
de verbondenheid tussen mensen op het niveau van de staat vorm als

--1 solidariteit op fiscale grond*y slag, middelen bijeengebracht zonder
anzien es persoons en verdeeld zonder aanzien des persoons, alles
op grond van redelijk objectieve maatstaven met betrekking tot in-
komen. Zeker in de verzo ingsstaten is er sprake.vaneengegengrali-
seerde soli , waarbij oude systemen van persoonlijke afhan-
ce ij c`heid zijn vervangen door een systeem waar in zekere zin ieder-
een maar waarbij zich dat nooit mani-
festeert als een directeafhankizlijlcheidelatie tussen ersonen. Tus
sen geldgever en geldontvanger heeft de staat een herverdelingsma-
chine geplaatst, die beiden het zicht op elkaar ontneemt. Bovendien
is de geldgever van het ene moment (de belastingbetaler) in een an-
dere rol op een ander moment ook zelf weer de ontvanger van via
belastingen of sociale verzekeringen vergaarde middelen (als uitke-
ringsgerechtigde of gewoon als burger die van voorzieningen ge-
bruik maakt).

In het kwalitatieve individualisme, met vrijheid als belangrijkste
principe, krijgt de verbondenheid tussen mensen op het niveau van
de samenleving vorm op affectieve en jdg,gronddsla. De relaties
tussen mensen zijn op een historisch unieke manier en in steeds toe-
nemende mate gebaseerd geraakt op wederzijdse toeneiging, ge-
meenschappelije be _ en oondderlinge afspraken. Familie-,
gezins- en huwelijksbanden zijn nog altijd zeer belangrijk, maar nau-
welijks meer bepalend voor wat dan ook en worden uiteindelijk
alleen als zinvol voor de dagelijkse omgang en interactie beschouwd,
wanneer ze voorzieh in een affectieve behoefte en ook alleen voorzo-
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ver ze daarin voorzien. Zelfs de verplichting voor de kinderen to zor-
gen is daaraan ondergeschikt geraakt.

Het interessante is dat een ontwikkeling die mensen meer en meer
- aan elkaar gelijk maakt in rechten en plichten, niet alleen een ver-

zwakkmg inhoudt van het machtsaspect in tussenmenselijke relaties,
maar ook een versterking van de neiging als individu anders to wor-
den dan de anderen. Dat dit in de praktijk vaak minder dramatische
vormen aanneemt dan de theorie of zelfs de eigen pretentie lijkt voor
to schrijven, doet aan dit principe niets af. De ruimte voor zelfver-
werkelijking neemt toe en daarmee de accentuering van verschillen,
die men zelf als bijzonder of interessant wil zien. De verplichting tot
wederzijdse instemming bij bepaalde gemeenschappelijke onderne-
mingen - een seksuele relatie bijvoorbeeld - versterkt ook het onder-
handelingskarakter van de relaties die eraan ten grondslag liggen
(Van Sto1k 1991; Schnabel 199o).

De Uevoeligheid voor machtsmisbruil ,ex t rbj'
rend toes Het is in dit verrand veelbetekenend dat schending van de
integriteit van het lichaam en de persoon van de ander - zoals in
geval van seksueel geweld, ook in het huwelijk, ofvan mishandeling-
steeds meer een zaak van de openbaarheid wordt. Het gaat hier ken-
nelijk om een zo belangrijk principe in de sfeer van het gelijk(waar-
dig)heidsprincipe, dat een schending ervan niet meer tot de private
sfeer wordt gerekend, maar een zaak van algemeen belang is gewor-
den. Het vrijheids rind e yr a t in toenemende mate om beheer-
sing van gedrag en een hoge graad van civilisatie in de onderlinge

ua..n...+.+.wMn^w^'^rw
-&2s3A'v7rek.MM'Vf.. ,. .wwugy,wm.,u!;w.+r.rr:e+nA:+an`t+aeuwM".

om e Swaan 1988). Daarin komt weer de werking van het
gelijkheidsprincipe tot uitdrukking, dat het gebied van de vrijheid
steeds meer beperkt tot de eigen persoon en het eigen leven. De vrij-
heid om het leven van Jeprkt. Het gelijk-
heidsrincive ontkracht zo he, ,ma t s1S au.de.ur jhei

12. Individualisering als toenemende vrijheid en gelijkheid

De normen van het filosofisch individualisme vinden hun praktische
vertaling in een differentiatie van kwalitatief en kwantitatief indivi-
dualisme, waarbij deze beide vormen zich ook zelf weer steeds ver-
der, ten dele onafhankelijk, ten dele in wisselwerking met elkaar ont-
wikkelen. Samen bepalen zij de dynamiek van het proces van indivi-
dualisering van de samenleving, dat door Jansweijer (1987) in een
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studie over `een overheidsbeleid (sic!) met betrekking tot individu-
alisering' omschreven is als `het proces, waarin de afhankelijkheid
van het individu, zowel economisch als in normatieve zin, verlegd I

wordt van zijn directe sociale omgeving naar verder weg gelegen
anonieme verbanden via partielere relaties, met als gevolg dat de
machtsverhouding tussen het individu en zijn directe sociale omge-
ving gelijk wordt, en dat niet zozeer de invloed, alswel het sturend
vermogen van de sociale omgeving vermindert'.

I, "

De vrijheid neemt toe, omdat mensen steeds minder afhanke' jlk
worsen van specie eren (en daardoor neemt ook de gelijk-

heid toe, omdat steeds minder mensen van anderen
zijn of over het lot van anderen kunnen beschikken) en afhankelijk-
heidssituaties steeds meer functioneel van karakter en gedifferen-
tieerd naar type zijn geworden. Van een totale afhankelijl, ,ei ,van
bijvoorbeeld een instantie laat staan van een ersoon, is in onze
saimenleyij v6wjw jl ner ens sprake meer de coordinatie van de ver-
sthillende afhankelijkheidsrelaties met hun verschillende graden
van afhankelijkheid wordt ook steeds meer door het individu zelf
verzorgd. In de hier verdedigde visie is individualiserin eerst en
vooral een sociaal rotes e veel minder de realisering van een nor
matief ideaal_voox-het. indiyid Toch heeft het normatieve aspect
een belangrijke sturende werking ten aanzien van de richting waarin
het proces zich ontwikkelt: de werkelijkheid schiet steeds tekort in
het licht van de klassieke Verlichtingsidealen en dat wordt het meest
direct zichtbaar in het streven van achterblijvende groepen naar
emancipatie.

D achterblijvers unnen zowel bestaan uit groepen die de Ver-
lithtingsidea en voo et eerst op zichzelf beginnen to betrekken (en
die idealen ook voor zich tot werkelijkheid willen brengen), als uit
groepen die bij de verwerkelijking van deze idealen de aansluitin 35

_ebben verloren. De gelijkheids en vrijheidsidealen leiden immers
wel tot een steeds sterker gevoelde ontwikkeling van het elijkwaar-
digdsbesef rtaar zlgtt of een toenemendenelij_kheid in_de
samenleving. Wie oud, slecht opgeleid, gehandicapt of werkloos is,

Ueeft niet veel kans meer o zelfontplooiing in een maatschap
Waarin jui st zT n plooiing een sterk op prestatie gery iyc_ht karakter
heeft gekregen en vrijwel geheel gebaseerd is op een hoge mate van
sociale tom etentie.

De posities verschuiven en daarmee verandert ook de ideologie-
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kritiek. Historisch is dat heel goed to zien. In de negentiende eeuw
richtte de conservatieve (niet-Verlichte) kritiek, zoals van Tocque-
ville, zich op een teveel aan gelijkheid, en in de twintigste eeuw, on-
.tler anderen Lasch (1979), op een teveel aan vrijheid. In beide geval-
len was er zorg over de maat
van het individu in de samen ;e progressieve kritiek richtte
zich in de negentiende eeuw op een teveel aan biZ to weinig
echte gelijkheid (het socialistische stand] nt) en in de twintigste
eeuw op een teveel aan gelijkheid bij to weinig echte vrijheid (Frank-
furter Schule bijvoorbeeld). In beide gevallen gaat het om zorg over
eel like ve ig,y, n de macht die in de negentiende eeuw to
veel bij een klasse terecht dreigde to komen en in de twintigste eeuw
de vorm van een ondoordringbaar systeem heeft aan eno en
(Habermas 1981).

Wat de conservatieve en progressieve kritiek toen en nu met el-
kaar verbindt, is een sterk normatief uitgan_gspunt en een zeer be-
perkte empirische orientatie. Wat het proces van individualisering
betreft is er bijvoorbeeld steeds opvallend weinig reflectie op de
schaalgrootte en de schaalhoogte van het proces. Een beoordeling
van het individualiseringsproces in het licht van de Verlichtings-
idealen zou niet alleen aan de hand van de norm zelf moeten geschie=
den, maar ook aan de hand van het `dekkings'-percentage van de
erkenning van vrijheid en gelijkheid ten opzichte van alle individuen
in de samenleving.

Hetzelfde geldt voor de schaalhoogte. Als de norm even hoog
wordt esteld als de i ,e 1 e #,yaj gP vin_g er ool

aan_kunnen voldoen, maar als samenlevin en met elkaar ,ptun'
eigen geschiedenis worden vergeleken, is in de .wel een ant-
woord mogdijk,op de oa of er meer vrijheid.-.en. gelijkheid is dan
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