
karl -wilhelm merks
Geen samenleving zonder individualiteit
Een onmisbare erfenis van de moderniteit

Hoe kom je vanuit het ideaal en ook de praktijk van indivi-
dualisering tot elementen die de saamhorigheid en de
samenhang van een maatschappij bevorderen? En wat
betekent dat voor de structuren van de maatschappij en de
moraal die haar ‘draagt’? Daarover gaat deze bijdrage.
Want tussen het zelfverstaan van mensen en de vormen
van socialisering in een samenleving moet een permanen-
te wisselwerking zijn, zodat er steeds een onderlinge
afstemming en een structurele verwantschap tot stand
komt, waardoor de elementen – de individuen – en het
geheel bij elkaar passen. Anders is het nieuwe wijn in oude
zakken.
Cohesie van de samenleving kan dus niet ontstaan met

enerzijds geïndividualiseerde burgers en anderzijds tradi-
tionele modellen van socialisatie. Die modellen moeten
opnieuw gesmeed worden, zodat zij tot het samenbrengen
van de moderne individuen in staat zijn. En tegelijk moe-
ten in het moderne individualisme de elementen onder-
kend en gecultiveerd worden, die tot een nieuwe vorm van
cohesie kunnen leiden. Cohesie is dus eigenlijk een proces
van telkens weer te herstellen structureel evenwicht tussen
individualiteit en socialisatie. De vooronderstelling hierbij
is dat de individualisering verder zal doorzetten, en dat
ook rustig mag, ook al zal zij daarbij zelf wel van gestalte
veranderen.
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einde van de  moderniteit?

Deze bijdrage verdedigt een centraal aspect van het mo -
derne denken en voelen. Soms lijkt het alsof veel mensen
de samenleving en de maatschappelijke, sociale, politieke
en culturele ordening nauwelijks nog kunnen ervaren als
een overzichtelijke en betrouwbare ruimte, waarin zij zich
opgenomen voelen en gedragen weten, de eigen plaats en
betekenis zien en waarin de relaties met anderen en met de
werkelijkheid als geheel herkenbaar zijn geïnstitutionali-
seerd. De moderne samenleving zoals wij die in onze con-
treien beleven, verdient steeds minder deze naam. Ze lijkt
zich steeds meer te dissociëren. Dat is althans de veelge-
hoorde klacht, niet alleen van notoire critici van de moder-
ne samenleving maar ook van velen die haar eigenlijk
genegen zijn en die graag in de moderniteit hun leven zou-
den willen leiden. 
Pluralisering en individualisering zijn codewoorden

waarmee deze ontwikkeling wordt aangeduid. En uiter-
aard moet daar een antwoord op gevonden worden, want
mensen kunnen niet geatomiseerd (over-)leven. De erva-
ring dat traditionele dragende kaders van de samenleving
in ontbinding raken, is bedreigend. Begrijpelijk is dan de
bekoring om de remedie te zoeken in een renaissance van
traditionele samenhang stichtende structuren, zoals een
overzichtelijke en stabiele maatschappelijke orde, een ge -
heel van aanvaarde gemeenschappelijke waarden en nor-
men, gezagsvolle instituties en autoriteiten, enzovoort.
Een bekoring, die misschien niet zozeer in de hoofden en
harten van gedesoriënteerde ‘gewone’ mensen opkomt,
maar eerder in intellectuele theorieën die zich als princi-
piële kritiek op ‘de’ moderniteit profileren en al gauw ook
in traditionalistisch gekleurde politieke aspiraties tot uit-
drukking komen.
Deze bekoring behoeft een reactie. Er wordt hier met

pre moderne en postmoderne argumenten een frontale
aanval op ‘de moderniteit’ geënsceneerd, zonder naar be -
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horen onderscheid te maken tussen haar verschillende as -
pecten. Zaken die onlangs nog als vooruitgang van het
mensdom en van humaniteit alom werden geprezen, wor-
den nu afkeurend voorzien van etiketten als rationalis-
tisch, universalistisch, eurocentrisch, westers en cultuur-
imperialistisch. Een extreem type hiervan is de, overigens
academisch-vrijblijvende, afbraak van het ideaal van uni-
versele mensenrechten.
Achter de moeilijkheden van de Verlichting verdwijnen

zo haar weldaden. In plaats van dat men zich bewust blijft
van de ‘Dialektik der Aufklärung’ probeert men deze een
kwade reuk te geven. Het is dus hoog tijd om over de be -
tekenis van individualisering en pluralisering te gaan spre-
ken als basis van de samenleving.

Allereerst zal ik kort ingaan op de begrippen individualise-
ring en pluralisering, om vervolgens uiteen te zetten dat
onze huidige samenleving niet tegen maar juist op basis
van individualisering (en pluralisering) vorm zal krijgen.
De volgende paragraaf verduidelijkt de positieve beteke-
nis, de waarde, het potentieel van individualisering voor
gemeenschapsvorming. Individualisering als basis voor de
samenleving vraagt echter om consequenties voor de ge -
stalte van die samenleving zelf. Vervolgens gaat het over de
rol van de moderne staat en de rechtsorde, over de gevol-
gen voor de morele orde en de ‘structuur’ van de moraal. Ik
sluit af met een overweging over de bijdrage van de kerken
aan de samenleving en de (publieke) moraal.

indiv idualiser ing en  pluraliser ing

Critici op ‘de’ moderniteit hebben zeker wel negatieve
punten om op te wijzen: de vereenzaming van veel men-
sen, teken van verlies van gemeenschapszin; de veelvuldige
materiële en geestelijke verarming; het gebrek aan solida-
riteit; de desinteresse in verbanden en instituties waarin
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tot voor kort het leven als samenleven gestalte kreeg. Het
ligt dan enigszins voor de hand om het steeds individualis-
tischer mensbeeld als een oorzaak aan te wijzen. Dat ver-
band lijkt heel plausibel. Maar is dat verband er wel zo
direct, en zoja is het dan de enige oorzaak? Misschien
moet men in plaats van over oorzaken eerder in termen
van factoren spreken: individualisering als een van de fac-
toren in de context waarvan deze negatieve ontwikke -
lingen optreden. Ook andere vragen lijken niet overbodig,
bij voorbeeld inhoeverre individualisering eenbreedmaat-
schappelijk verschijnsel is geworden, en óf het wel zo’n
belangrijke algemene karaktertrek van de hele samenle-
ving is. 
Begrippen als individualisering hebben geen puur ana-

lytische waarde. Ze worden ook als programmatische,
strategische, zo niet ideologische leuzen gebruikt. Begrip-
pen uit het sociaal-wetenschappelijk onderzoek en de cul-
tuuranalyse worden voorzien van bepaalde verwachtingen
– optimistische, pessimistische – en bepaalde waarderin-
gen – positief, negatief. In dit hoofdstuk wil ik dergelijke
vooroordelen vermijden en zo veel mogelijk proberen niet
meteen waarderend maar beschrijvend-analytisch te werk
te gaan.

1) Individualisering
Een goede omschrijving van individualisering geven
Ester, Halman & de Moor1: “Individualization refers to the
social and historical process, in which values, beliefs, atti-
tudes, and behaviour are increasingly based on personal
choice and are less dependent on tradition and social insti-
tutions.” Centraal staat in hun omschrijving de persoonlij-
ke keuze en de groeiende onafhankelijkheid van traditio-
nele sociale kaders. Er is echter samenhang met het alge-
mene proces van ‘modernisering’, waarbij het gaat om
ingrijpende veranderingen op economisch, technologisch,
sociaal-cultureel en politiek gebied. Daarbij passen, naast
individualisering, ook begrippen als secularisatie en ratio-
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nalisatie. Arbeidsdeling en specialisering, de welvaarts-
staat, hogere opleiding, ontgrenzing van markten en in -
formatie stellen nieuwe eisen aan het individu, maar bie-
den ook nieuwe mogelijkheden in de zin van autonomie,
eigenbeslissingsvrijheidenverantwoordelijkheid,deeigen
levensweg kunnen kiezen.2 Vanzelfsprekendheden van
vroeger worden steeds minder zomaar geaccepteerd. Zelf-
ontplooiing en persoonlijk geluk worden leidraad in de
waardensfeer.

2) Pluralisering
Betekent deze ontwikkeling ook tegelijk pluralisering? Op
het eerste gezicht lijkt zich juist door de rol van de per-
soonlijke keuze een soort atomisering van de samenleving
te voltrekken. In toenemende mate maakt iedereen voor
zichzelf uit wat mag en hoe het moet. Zo bezien is plurali-
sering slechts een ander aspect van individualisering. 
De eenheid van denken en doen, van voorstellingen en
waarderingen, zoals die het gezicht van traditiegebonden
samenlevingen lijkt te bepalen, valt uiteen in een princi-
pieel niet begrensd veelvoud van ieders eigen wereldbeel-
den en leefstijlen.
Toch is de indruk van een algehele keuzevrijheid en cre-

ativiteit ook weer niet helemaal juist. Wat individuele
keuze lijkt, blijkt bij nader inzien toch vaak uitdrukking
van maatschappelijke standaards die door velen gedeeld
worden. Niet alleen het fenomeen blue jeans, ook de bloei
van niet-huwelijkse samenlevingsvormen, en zelfs de be -
hoefte aan persoonlijke uniciteit en authenticiteit kunnen
als nieuwe sociale standaarden geïnterpreteerd worden.
Wel is nieuw dat subjecten zelf hun levensbeschouwelijke
keuzes maken en de ingrediënten van hun leefstijl samen-
stellen. In die zin is individualisering ook een wortel van
een principiële pluralisering.
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3) Groepspluralisme
Individualisering leidt echter niet noodzakelijk tot steeds
meer pluraliteit. Het lijkt paradoxaal, maar we zien een
aspect van pluralisering ook daar waar de eigen levensstijl
verband houdt met die van anderen met wie men zich tot
eenzelfde groep verbonden voelt. De fenomenen individu-
alisering en pluralisering geven dus niet per se dezelfde
tendens weer, maar hebben ook een bepaalde tegendraad-
se loop, namelijk waar pluralisme en pluralisering niet het
uit elkaar drijven van individuen betekent maar juist het bij
elkaar komen van mensen met hetzelfde identiteitsbe-
wustzijn dat hen onderscheidt van andere groepen. Plura-
lisering in de betekenis van groepsindividualisme is dus
juist gedeeltelijk een remedie tegen een doorgedreven
(persoons-) individualisering.
Deze gemeenschapservaring en gemeenschapsvorming

is niet identiek aan de traditionele vorm voor zover zij op
vrije keuze gebaseerd kan zijn. Bovendien hoeft zij niet op
het geheel van de samenleving betrekking te hebben. Ze
doet zich voor als plurale groepsvorming binnen de
gemeenschap als geheel. Uiteraard kunnen echter in het
kielzog hiervan ook klassieke groepsverbanden van bij-
voorbeeld etnische of religieuze gemeenschappen (op -
nieuw) een rol spelen. Leiden dergelijke ontwikkelingen
nu tot meer of tot minder samenhang in de samenleving?
En, een daarmee verbonden de vraag: wat gaat nu met de
net verworven centrale plaats van het individu gebeuren?

indiv idualiser ing een onontkoombaar
noodlot?

Is individualisering ons onontkoombaar lot? Of zien we
ons al afscheid nemen van dit grondaspect van de moder-
niteit? Zoja, is dat dan wel wenselijk? Bij deze vragen is er
een quaestio facti en een quaestio iuris. Wat de quaestio facti
betreft: ik ben ervan overtuigd dat de individualisering
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verder zal doorzetten, ook mondiaal, zij het in verschillen-
de modellen. Er zijn minstens vier redenen die dat aanne-
melijk maken.

a) Economische en technologische ontwikkelingen duiden in
de richting van een toenemende individualisering. Dat
komt mede door hun samenhang met het politieke proces
van democratisering. Zo gaf onlangs Francis Fukuyama3

als zijn overtuiging dat zelfs het proces van globalisering
de wereldwijde liberale democratie – die in onze ervaring
nauw verbonden is met individualisering – niet zal tegen-
houden, maar juist nog zal bevorderen. Alleen al om eco-
nomische redenen zal de democratisering doorzetten.
Want investeerders vragen om een “transparente Rechts-
staatlichkeit und ein System starker Eigentums- und
Persönlichkeitsrechte.” Volgens hem genereert “Wohl-
stand als solcher (...) tendenziell eine stabile Demokratie.
(...) Fortschreitende Globalisierung und wachsender
Wohlstand dürften daher immer mehr Gesellschaften den
Anreiz bieten, sich der Demokratie zuzuwenden und alle
dem, was zu ihrer Erhaltung notwendig ist.”
Met name de moderne communicatietechnologie opent

culturen voor nauwelijks te controleren invloeden van bui-
ten. “Das hat eine enorme demokratisierende Wirkung,
denn die Technologie eröffnet zahllose Möglichkeiten, die
nationalen Türhüter von Wissen und Information zu
umgehen.” Fukuyama verbindt deze prognose over de
onontkoombare kansen van een liberale democratie ech-
ter ook met kritiek op het liberaal individualisme. “Das
Problem ist dabei weniger die Demokratie als ein falsch
verstandener Liberalismus: die übertriebene Autonomie
des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft als Basis für
moderne Wirtschaft und moderne Politik. Der liberale
Individualismus zerstört Gemeinschaft auf allen Ebenen,
von der Familie und der Nachbarschaft bis zum Arbeits-
platz und zum Staat, indem er die Autorität von Institutio-
nen untergräbt und die Kultur – das heißt: den Bereich
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gemeinsamer Werte und Sinngefüge – auf eine schmale
Sphäre reduziert.” Een bepaalde vorm van individualise-
ring is in deze visie dus mondiaal onontkoombaar. 

b) De Verlichting is geen Euro-cultureel privilege. Het kan
zijn dat de historische ontwikkeling van onze eigen cul-
tuur is beïnvloed door een aangeboren zwak voor indivi-
dualisering. Niettemin moest deze ontwikkeling zich
doorzetten tegen structuren van samenleving, politiek en
cultuur in die allesbehalve individualistisch waren. De
samenleving was gebouwd op traditie, autoriteit en
groepscohesie. Bijbels en Grieks- en Latijns-antiek den-
ken was daarin verweven, en de middeleeuwse opkomst
van het burgerschap, de renaissance, de reformatie, de Ver-
lichting. Het is precies in dit kader dat het individu zich zelf
in een lange geschiedenis ‘ontdekt’. Dat is als een waarde-
volle ontdekking beleefd. Men vond het zelfs de moeite
waard voor alle mensen deze ervaring mogelijk te maken –
zie het ideaal van de universele mensenrechten. Men ziet
ook inderdaad dat mensen uit andere tradities deze erva-
ringen kunnen delen. 
Daarom is mijn stelling dat de Verlichting, de Aufklä-

rung van de mens over zijn eigen aard en mogelijkheden en
grenzen, geen Euro-cultureel privilege is. Ze tracht,
ondanks alle cultuurgebonden inkleuring, iets te zeggen
over de mens als zodanig, over de werkelijkheid ‘mens’.
Datbepaaldecultureleervaringenhem/haarhiervooreerst
de ogen moeten openen, en dat dit mensen uit bijvoor-
beeld Aziatische of Afrikaanse context soms pas overkomt
als zij in Europa of Noord Amerika komen te leven, ont-
krachtnietmijnargument.Voor-denkerszijneenalgemeen
menselijk fenomeen.

c) Zo is ook cultuurantropologisch het vermoeden gerecht-
vaardigd dat ervaringen van (de positieve kanten van) indi-
vidualisering tot een verdere uitbreiding van dit fenomeen
zullen leiden. Culturen hebben de neiging tot onderlinge
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uitwisseling en beïnvloeding4 en het fenomeen individu-
alisering zal daarbij niet uitgezonderd worden, zeker niet
waar dat met positieve connotaties gepaard gaat.

d) Tenslotte is er een ethisch-moreel argument, en dat is
voor mij – als een soort binnenkant van de overige drie –
zelfs het beslissende. Ik ben ervan overtuigd dat indivi -
dualisering niet positieve connotaties heeft vanwege mate-
riële verwachtingen – economisch, sociaal, politiek – of
vanwegehetpleziervanvrijheid,welvaart eneigenmachts-
positie, maar vooral ook vanwege het zelfverstaan van
mensen als subjecten met waardigheid, verantwoordelijk-
heid en rechten. Het ethisch model van moraalautonomie5

dat met de individualisering gepaard gaat, krijgt in de
mensenrechten juridisch en politiek structuur. Maar het is
met name de geloofwaardigheid van dit model, die naar
mijn inschatting sterk bijdraagt aan de dynamiek van het
individualisme.
Waar ‘Unterbau’ en ‘Überbau’ zo met elkaar verstren-

geld zijn, hoeft je geen profeet te zijn om voor de indi -
vidualisering een toekomst te zien. Maar wanneer het
moreel-ethische vrijheidspathos zonder materiële en poli-
tieke consequenties blijft en bijvoorbeeld mensen van de
vervulling van de meest fundamentele levensbehoeften
zijn afgesneden, zal de lofprijs van de individuele vrijheid
als cynisme worden begrepen. En, omgekeerd, wanneer de
morele component van individualisering – de menswaar-
digheid als ultieme richtsnoer – geen deel meer uitmaakt
van het maatschappelijk proces, zal dat proces op den duur
tot onmenselijkheid leiden en geen bestand hebben. Men-
sen leven niet van brood alleen. 
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de morele  waarde van
 indiv idualiser ing

Om individualisering ethisch zo positief te beoordelen, is
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Anderen zien er pure
sociale destructiviteit in. De quaestio iuris verdient hier dus
wel even aandacht. Op het eerste gezicht lijkt het inder-
daad vreemd om juist individualisering als vertrekpunt en
basis voor gemeenschapsvorming te zien. Betekent zij niet
veeleer de verbrokkeling van het ‘samen’ van de samenle-
ving? Laat individualisering niet juist subjecten zien, die
zich niet meer door algemeen geldige waarden en normen
van de samenleving laten gezeggen, maar alleen nog door
de inhoud van hun eigen waardenmandje? Die bovendien
hun zelfverwerkelijking zoeken, hun eigen welvaart, en
niet het ‘bonum commune’? Die misschien wel een private
moraal maar geen publieke moraal zien zitten, anders
gezegd: de ‘calculerende burger’ in plaats van ‘dienaren’
van gemeenschap, staat en vaderland?
Deze vragen zijn niet zonder feitelijke gronden ont-

staan. Al deze vormen van egocentrisme komen voor: de
mens die zijn eigen maatstaf en zijn eigen streefdoel is, die
zich in zijn privaatheid inricht en door eigen geluk en wel-
zijn zijn doen en laten laat bepalen. Toch zijn zij er altijd al
geweest, de rijke brasser die de arme Lazarussen niet kent,
de tiran die uit is op zijn ‘bonum privatum’ en niet op het
‘bonum commune’,6 de vrijgeest die zich van de gemeen-
schapsnormen niet al te veel aantrekt, van die van de
samenleving noch van die van de goden of God. Alleen
was dat niet voor iedereen weggelegd (al hebben misschien
veel mensen in hun hart wel gedroomd van een beetje
meer vrijheid voor zichzelf). De democratisering heeft
ook dit soort egoïstische en libertijnse levenshoudingen
gedemocratiseerd. Toch lijkt het mij volstrekt ongepast de
processen van individualisering en democratisering te ver-
eenzelvigen met het toegangspasje tot de extravagantie
van een luxueus of immoreel leven.
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Deze processen hebben met moraal, positief en nega-
tief, net zo weinig te maken als het koningschap ‘bij de gra-
tie Gods’. Ze moeten primair als maatschappelijke struc-
tuurveranderingen worden uitgelegd voordat men de
vraag naar hun morele kwaliteit kan stellen. Een al te snelle
morele kwalificatie ontneemt het zicht op de positieve
mogelijkheden die deze processen bieden.7 (Ik spreek
bewust van mogelijkheden, want in het sociale leven komt
niets vanzelf.)

Individualisering heeft verschillende aspecten, waarover
een verschillend moreel oordeel geveld kan worden. Het
individu kan zichzelf als oriëntatiepunt opvatten en alles
zien in het kader van eigen interesse, eigen behoeften,
eigen macht, plezier en succes. Er ontwikkelt zich zo een
ego-betrokken levenshouding. Maar het individu kan ook
zichzelf als oriëntatiepunt opvatten door de eigen onver-
vangbare plaats als een verantwoordelijk ‘ik’ te zien en dat
in doen en laten waar te maken.8

Nu is er niet per se iets mis met het streven naar eigen
welzijn. En in het tweede geval hoeft het subject zichzelf
niet weg te cijferen. Omgekeerd kan zelfs in de egoïstische
eigeninteresse het welzijn van de ander een rol spelen,
namelijk voor zover dat ook voor het eigen welzijn voorde-
lig is. Het fundamentele verschil tussen beide levenshou-
dingen ligt in de maatstaf. Is de maatstaf ‘goed (alleen)
voor míj’ of is de maatstaf ‘goed in het algemeen’, dus
‘goed voor mij èn de ander’? In het laatste geval wordt het
‘ik’ niet genegeerd, maar overstegen. De ander, de samen-
leving, ja de hele wereld inclusief het milieu en de toekomst
wordt erbij ‘meegenomen’.
In de eerste levenshouding wordt het ‘andere’ – inclusief

het gemeenschappelijke, het publieke – naar het private ge -
stileerd en toegetrokken. Je zou het een vorm van privati-
sering van interessen en maatstaven kunnen noemen. In
de tweede levenshouding plaatst het ‘ik’ zich op voorhand
in het kader van veelvuldige relaties, die zelf mede dat ‘ik’
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vormen waardoor het ‘ik’ door de gemeenschap kan wor-
den uitgedaagd. Individualisering hoeft dus niet het verval
van gemeenschap en publieke verantwoordelijkheid te
betekenen, maar kan juist de fundering ervan bieden.9 Ik
wil het nog sterker stellen: kúnnen morele, sociale en poli-
tieke ordeningen wel stabiel bestaan, als niet het individu,
de persoon, het subject met zijn waardenbesef en zijn
engagement principieel de grondslag van die ordeningen
vormt?

hiërarchie  indiv idualisme –  gemeen-
schap

Een sociaal ‘ethos’ zònder de eigen vrijheid-en-verant-
woordelijkheid is moreel niet verdedigbaar. Elk pleidooi
voor een gemeenschappelijk ethos als remedie tegen het
ongebreideld individualisme moet dan moreel gezien wel
stranden. Ook rechtsorde en staatsmacht houden – alle
dictaturen van de twintigste eeuw tonen dat aan – op den
duur geen stand wanneer zij zich willen doorzetten tegen
een ontevreden volk en tegen de individuele vrijheid-en-
verantwoordelijkheid van degenen die dat volk vormen.
De remedie tegen de destructieve kanten van de individu-
alisering moeten we dus niet zoeken in restauratie van
oude maatschappij-idealen en van de toen werkzame
structuren van saamhorigheid. Geen terugdringen van
individualisering, dus.
Dat wil niet zeggen dat een gezamenlijk ethos niet be -

langrijk is. Het gaat echter om de juiste hiërarchie. Die is
nu grondig veranderd: het ethos wordt door de moraal van
mensen bepaald, en niet de moraal van mensen door het
ethos. Ik bedoel hier niet een uitspraak over de herkomst
van moraliteit. (Wat dat betreft is er, denk ik, een weder-
zijdse beïnvloeding van ethos en moraal.) Het is een uit-
spraak over morele legitimering en fundering. Een juist
ethos is altijd de vrucht van een juist moreel inzicht, en niet
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omgekeerd. En dan gaat het om een inzicht van concrete,
individuele gewetens. In het ethos is de moraliteit altijd al
in het gewaad van het feitelijke gehuld. Waar het echter op
aankomt, zijn niet de kleren, maar wat daaronder zit!
Het gaat er nu om zicht te krijgen op het sociale ethos,

de morele lading daarvan en de binding aan het individu-
ele. Hoe is het verband met de morele inhouden en de keu-
zen die mensen voor hun gedrag maken? 

cultureel  groepspluralisme

Sommigen menen dat de morele betekenis van het indi -
vidu verandert door het fenomeen van cultureel groeps-
pluralisme. Pluralisme komt in twee betekenissen voor:
pluralisme van individuen en pluralisme van etnische, reli-
gieuze of andersoortige groepen. In het tweede geval gaat
het niet over het individualisme van het subject, maar over
ge meenschappen waarin losse subjecten een houvast heb-
ben. Ze kunnen helpen de verwijdering tussen geatomi-
seerde individuen enerzijds en de abstracte totaliteit van
de staat anderzijds te overbruggen.
Toch maakt dit geen verschil als het gaat om een geza-

menlijk ethos. In de plaats van een gemeenschap vormend
ethos is er dan een veelvoud van groepsgebonden ethos -
varianten. Niettemin wordt deze vorm van pluralisme,
anders dan het persoons-individualisme, door sommigen
positief beoordeeld. Zij zien hierin iets terug van het oude
idee van een gemeenschapsethos dat de individuen over-
stijgt, zodat een extreem individualisme vermeden wordt.
Maar in feite gaat het in dit groepspluralisme evenzeer om
het moderne idee van individualisme op een hoger niveau
en om een individualiserende opvatting van het samen -
leven. Toch vindt men dit soort van groepsindividualise-
ring niet problematisch. Integendeel, men ziet erin het
recht tot eigenheid doorbreken, zij het niet op individueel
vlak maar op ‘socio-individueel’ niveau. Eigenlijk wordt
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dan een bepaald soort individualisering heel positief be -
oordeeld. Ik wil me daar niet tegen verzetten, maar er wel
de conclusie uit trekken dat zij die dit zo zien nog eens
goed moeten kijken, wat van die individualisering nu wel
en wat niet wenselijk blijkt te zijn.
Want ook cultureel groepspluralisme betekent een aan-

tasting van de gemeenschap en haar ethos. Van de andere
kant kan het ook een inbreuk zijn op het moreel gelegi -
timeerde en als zodanig onvoorwaardelijke persoons-in -
dividualisme.

indiv idualiser ing als  bouwsteen voor
gemeenschap

Individualisering, zo kunnen we het voorafgaande samen-
vatten, is een proces van eeuwen in de westerse cultuur,
waarin verschillende factoren een rol speelden en waaraan
een verstrengeling van klassiek-antiek, joods, christelijk 
en ‘modern’ denken ten grondslag ligt. Dit proces maakt
niet alleen het ‘individu’ steeds meer zichtbaar, maar ook
het ‘persoon’ zijn van dit individu. Dit heeft niet alleen
ik-macht en ik-interesse, maar ook ik-waardigheid en ik- -
verantwoordelijkheid, die zonder een bepaalde vorm van
individualiteit niet denkbaar zijn. Juist dit laatste leidt dan
ook tot het groeiend besef dat ervaringen van individua -
liteit en personaliteit antropologische constanten en feiten
betreffen, die voor ieder mens van toepassing (dienen te)
zijn. Het is een ervaring waarin juist de extreme toe -
spitsing op de enkeling tevens het gemeenschappelijke 
van mensen doet verschijnen en daarmee een eerste, en
meest fundamentele basis voor een sociaal ordenings -
aspect legt. 

Zijn er grenzen aan individualisering? De West-Europese
of Noord-Atlantische samenlevingen lijken steeds meer te
verbrokkelen. Toch is het fenomeen van individualisering
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geenszins een totaliserende proces. O. Schreuder10 vraagt
zich terecht af of de term individualisering echt een be -
schrijving van onze cultuur geeft en gedrag en socialisatie-
vorm van onze samenleving verklaart. Want aan elk indivi-
du gaat steeds al het vóórgegeven geheel van cultuur voor-
af, waardoor kennen en verstaan, gedrag en de normering
van het individu worden voorgevormd. Als het gezag en de
conformerende invloed van traditionele instituties en
autoriteiten (kerk, ouders, groep, staat) afnemen, kunnen
anderen die rol overgenomen hebben, bijvoorbeeld de
media die onder bepaalde voorwaarden waarneming en
waardering kunnen “beïnvloeden..., collectiveren en ...
homogeniseren”. Globalisering leidt ook tot gelijkschake-
ling van kennis, waarden, normen en algemene levens -
doelen. 
We hebben dus minstens met aan de individualisering

tegenstrijdige bewegingen te maken. Ook sociale klasse,
levensomstandigheden, opvoedingsklimaat, milieu van
herkomst en tradities hebben hun invloed. In plaats van
over individualisering zou men “eerder van sociaal en cul-
tureel pluralisme” kunnen spreken. “Individuele opinies”
blijken eerder “collectieve standaarden” te zijn, “sociale
formules van bepaalde groepen of sociale categorieën”.
Ook correspondeert de geleefde werkelijkheid van het
gedrag lang niet altijd met de geformuleerde idealen.
Tolerantie als “officiële culturele standaard” betekent niet
per se dat het “de echte, zich in concreet gedrag uitdruk-
kende standaard is”.
Net als de oproep tot solidariteit kan dus ook de predi-

king van de ontplooiing van het individu ertoe dienen de
harde werkelijkheid te bezweren, in plaats van ze weer te
geven.
Ook speelt individualisering niet in alle maatschappe -

lijke sectoren en op alle terreinen een even grote rol. Ze is
van secundair belang voor zover zij blijkbaar al de vervul-
ling van de menselijke grondbehoeften vooronderstelt. Zij
is “een theorie van gelukkige dagen, voor hen die aan de
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zonzijde leven”. (Dit laatste zou natuurlijk een heel goed
argument juist vóór individualisering zijn!)

anti -autorita ir

Schreuder maant ook tot voorzichtigheid met te grootse
historische verklaringen voor de individualisering, bij-
voorbeeld dat het een beweging is om zich af te zetten
tegen de grootfamilie. Hij pleit voor ‘realiteitsgeschiede-
nis’. Het lijkt hemzelf niet onwaarschijnlijk dat indivi -
dualisering in Nederland in het kader van verzuiling en
ontzuiling gezien moet worden als “reactie-formatie tegen
de collectivistische en autoritaire toestanden van weleer”,
de “afwijzing van oude zuilendiscipline en zuilengezag”.
Doch het verdwijnen van die zuilenverbanden betekent
geenszins “de uitholling van alle intermediaire verban-
den”, en de in deze geldende en geaccepteerde regels zijn
zeker niet door ieder individu afzonderlijk gemaakt .
Misschien zou men zelfs kunnen concluderen dat indi-

vidualisering voor een deel ook een pathetische leuze is,
een ‘ideologie’ voor het draaglijk (en daarmee immuun)
maken van de feitelijke situatie van een bureaucratische
verzorgingsstaat (F.A. von Hayek) en een kapitalistische
economie (M. Weber).
Hoe het ook zij, ik vermoed – en daarin komen de ver-

schillende verklaringen overeen – dat individualisering
zeker te maken heeft met de ervaring van bevoogding,
reglementering en uniformering als zodanig, en een
behoefte in de maatschappij aan zelfstandigheid. Dat is
nog geen verval van alle gemeenschappelijke waarden en
normen, maar wel de afwijzing van de hen begeleidende
autoritaire connotatie.11

Individualisering kent niet alleen liefhebbers, maar ook
fervente critici, of deze nu een beroep doen op de islamiti-
sche wet, de Aziatische waarden of een communitaristi-
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sche maatschappijvisie. In deze laatste visie spelen familie,
groep, gemeenschap een centrale rol. Het individualisme
met zijn waarden van autonomie, rationaliteit en seculari-
teit – en de daarop geënte maatschappijorde, politiek en
staatsvorm – worden als oorzaak van maatschappelijke
misstanden gezien. Het is echter juist de vraag of dit alle-
maal op rekening van de individualisering moet komen te
staan. Want is deze nu oorzaak van maatschappelijke pro-
blemen of misschien een antwoord erop?
Voor Schreuder gaat het hier eerder om “morele reac-

ties op de uitdagingen van actuele globale problemen –
welvaart en welzijn, ontwikkeling, demografische druk,
afbraak van de natuurlijke omgeving, nationaliteitenstrijd
– dan zorgvuldige empirische analyses van de sociale wer-
kelijkheid”, en daarmee ook om een variatie op “de aloude
strijd over de verhouding tussen individu en gemeen-
schap”, waarin de klemtoon soms hier, soms daar komt te
liggen. De vraag is of die klemtoon terecht van het indivi-
du naar de gemeenschap moet verschuiven – zeker wan-
neer men geen middel in de aanbieding heeft om het auto-
ritaire gevaar uit te bannen dat van de eigen nestwarmte
kan uitgaan.

zonder ik  geen wi j

Reeds uit publicaties uit communitaristische kringen zelf,
zoals A. Etzioni, wordt duidelijk dat de discussie over het
verval van de gemeenschap en haar waarden met een on -
genuanceerde totaalkritiek op de individualisering weinig
gediend is. In zijn boek The New Golden Rule. Community
and Morality in a Democratic Society12 probeert Etzioni
beide aspecten, individu en gemeenschap, bij elkaar te
houden en spreekt van een “Ausweitung der kommunita-
ristischen Theorie, zu der nun nicht mehr allein eine Be -
tonung des Allgemeinwohls und der sozialen Bindungen
gehörte, sondern auch die Idee von einem Gleichgewicht
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zwischen Gemeinschaft und Individuum, zwischen indivi-
duellen Rechten und sozialen Verantwortlichkeiten, und
die Vorstellung von einem Pluralismus, der an einen Kern-
bestand gemeinsamer Werte gebunden sein müsse.”
Vandaar pleit hij voor een balans tussen autonomie en

orde. “Dann aber muß die Ordnung von einer besonderen
Art sein: sie hat weitestgehend auf Freiwilligkeit zu beru-
hen, eingegrenzt durch gemeinsame Grundwerte”. Auto-
nomie en ordening verrijken en bevruchten elkaar. “Das
soziale Gefüge beeinträchtigt nicht die Ausbildung von
Individualität, vielmehr stützt, nährt und ermöglicht es
diese”. Voor een goede sociale ordening is het belangrijk
dat ze uiteindelijk op de vrijwillige toestemming van haar
leden gebaseerd is. En omgekeerd: “Wer die starke Stel-
lung individueller Rechte und der Freiheit schützen will,
der muß sich um die grundlegenden Bedürfnisse der Mit-
glieder der Gemeinschaft sorgen”. Dit evenwicht wil hij
waarborgen door een ‘nieuwe Gulden Regel’: “Achte und
wahre die moralische Ordnung der Gesellschaft in glei-
chem Maße, wie Du wünschst, daß die Gesellschaft Deine
Autonomie achtet und wahrt.”

Of dit model werkelijk draagkracht bezit laat ik hier in het
midden.13 Belangrijk lijkt me dat de autonomie van het
individu hierin een onmisbare betekenis en waarde heeft.
Goed bekeken is individualisering een onlosmakelijke
kant van de medaille, waarvan de andere ‘vreedzame
samenleving’ heet. Zij is nu eens het “noodzakelijke fun -
dament (...) van mensenrechten, burgerlijke vrijheden,
democratie, tolerantie en vredelievendheid, waarden die
globalisering behoeven”.14 De modieuze twijfels hierover
worden in de regel door hen geuit die dit allemaal al bezit-
ten!
Deze waarden zijn, stuk voor stuk, allesbehalve de in -

stitutionele bescherming van alleen maar de privé-tuintjes
van de liberale, autonome, individualistische mens. Ze zijn
de grondbouwstenen van een samenleving van vrije men-
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sen. Zo zijn ook onze westerse, sterk op het individu
gerichte democratieën op fundamentele ethische beginse-
len gebaseerd. Ze komen de gemeenschap en allen ten
goede, terwijl zij toch juist nauw met het zelfbeeld en de
zelfwaardering van het individu samenhangen: respect
voor de menselijke persoon met haar waardigheid, rechts-
gelijkheid, rechtszekerheid, tolerantie, liberale, politieke
en sociale (!) grondrechten. 
Het kàn ook niet anders. Individualisering zelf is niet

mogelijk zonder solidariteit en ligt op haar beurt ten
grondslag aan solidariteit. Zo is de specialistische op de
individuele vermogens toegesneden arbeidsverdeling al -
leen mogelijk doordat ze verweven is in de ‘solidariteit’ van
het geheel van het arbeidsproces. Ook de sociale zekerheid
van iedereen vooronderstelt een solidaire grondslag. (Bij
privatisering van pensioen- of zorgvoorzieningen wordt
dit vaak over het hoofd gezien). Omgekeerd biedt indivi-
dualisering meer kansen voor gemeenschappelijkheid dan
de versmalde interpretatie in de zin van (economisch of
hedonistisch, geatomiseerd) egocentrisme suggereert. Het
is trouwens maar de vraag hoe dominant deze radicale
variant van de individualisering in onze cultuur over het
geheel gezien werkelijk is.

Zo zien we misschien de participatie in traditionele orga-
nisaties als kerken, politieke partijen enzovoort afnemen.
Tegelijk echter is er veelvoudig een vrijwillig engagement
met name van jongeren bij ontwikkelingswerk, hulp aan
allerlei verdrukten, antidiscriminatie-activiteiten. Ook het
klassieke gezin ziet zich geconfronteerd met andere rela-
tiesen levensvormen:ongehuwden,gescheidenen,homo’s,
single’s. Maar dat is nog geen verbrokkeling van samen -
levingsverbanden en -idealen als zodanig. Niet het engage-
ment is afgenomen, alleen engagement in hiërarchische
structuren, in onoverzichtelijke grootheden en in de vorm
van duurzame verbanden.
Daarin weerspiegelen zich de maatschappelijke en cul-
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turele verandering, georiënteerd op mobiliteit, eigen be -
slissingsbekwaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit. Het
functioneren van traditionele, stabiele, stabiliserende or -
deningen kwam erdoor in het gedrang. Deze ordeningen
verloren aan waardering. Bijgevolg werden de beslissings-
bereidheid, -bekwaamheid en -creativiteit van individuen
uitgedaagd. Deze verandering móést wel doorslaan naar
het zelfbewustzijn van mensen. Maar deze sterkere con-
centratie op de eigen verantwoordelijkheid en de eigen –
vaak door onzekerheid begeleide – beslissingen verbreekt
niet alle gezamenlijkheid. Wel brengt zij deze in een oor-
spronkelijke relatie met de ik-ervaring en ik-verantwoor-
delijkheid. 
De ‘moraal van het eigen leven’ blijft niet noodzakelijk

privaat, maar kan ook tot een ‘socialemoraal van het eigen
leven’ leiden. Duidelijk is: zonder ik geen wij. “Ohne Ich
kein Wir. Wir nur als selbstbestimmtes Wir, nicht als Vor-
gabe, nur als Zustimmung der Individuen” (U. Beck).15Dit
komt bijvoorbeeld in veel zorgrelaties tot uitdrukking. De
bereidheid tot zorg voor de ander wordt niet bepaald door
traditionele stereotypen en socialisatievormen. Ze is en
blijft sterk gerelateerd aan ik-ervaring en daarom aan
zaken als eigen keuze, zelfvertrouwen, zelfbevestiging,
open identiteit, experiment ook, twijfel, besef van voor -
lopigheid, openstaan voor bijstellingen en correcties.
Deze opsomming geeft al aan hoezeer reeds alle ik-verze-
kerdheid is doorbroken en ruimte kan worden gemaakt
voor de ander. 
Uiteraard is met deze houding van aandacht en zorg op

microniveau nog niet de vraag beantwoord hoe je deze
houding kunt toepassen in de macrostructuren van de
samenleving. Toch is de basis van alle samenleving kern-
achtig al gelegd. Ze krijgt haar eerste profiel: de aanwezig-
heid van de ander in het eigen levensproject.16
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staat  en  jur idische orde

Differentiatie tussen staat, maatschappij en kerk kwam in
de moderne tijd in de plaats van de eenheid van het sociale
lichaam, die het politieke, het maatschappelijke en het ker-
kelijke en religieuze omvatte. Onder andere E.-W. Böc-
kenförde beschreef deze ontwikkeling met het oog op de
verhouding kerk-staat (Staat, Gesellschaft, Kirche).17 Het
politieke, het maatschappelijke en het kerkelijke en religi-
euze werden, met hun functies, ont-strengeld en hun be -
tekenis ten opzichte van elkaar veranderde. Het werden
verschillende sectoren met een eigen autonomie. De staat
met zijn instituties werd seculier, met een eigen rationali-
teit en functie en niet meer door godsdienst, welke dan
ook, gelegitimeerd. Dit geldt ook voor de andere groothe-
den. In de plaats van een ingewikkelde eenheidsconstruc-
tie ontstond een complex wisselspel van afgrenzing en
beïnvloeding tussen min of meer autonome elementen van
het grote netwerk van wat mensen als ‘de samenleving’
zien.
Dit leidde tot verschillende veranderingen in de organi-

satie van de samenleving. Ik beperk mij hier tot de seculie-
re autonomie van de staat tegenover maatschappij en
godsdienst. De staat heeft een bepaalde functie, namelijk
vrijheid en vrede en een fundamentele gerechtigheid te
garanderen. Hiertoe heeft hij ook de machtsmiddelen. Als
de staat van allen, die individueel en als groepen of organi-
saties bij hem horen, heeft hij de nodige afstandelijkheid
tegenover de diverse particuliere opvattingen en eisen te
betrachten. Dit is de wereldbeschouwelijke neutraliteit
van de staat (die men niet mag verwisselen met een waar-
denneutraliteit). Ook in de rechtsorde, met name het straf-
recht, komt deze ‘liberale’ terughoudendheid tot uitdruk-
king.
De moderne staat, zou men kunnen zeggen, garandeert

de in vrede uitgeoefende vrijheid van individuen en van
groepen en maatschappelijke organisaties. Waar nodig
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beschermt hij ook de vrijheid van de individuen ten
opzichte van groepen en organisaties. Zo beschermt de
staat de burger tegen onderdrukking door maatschappelij-
ke organisaties, tot en met de kerk. Daarmee bevordert hij
in feite, zeker in eerste instantie, het proces van individu-
alisering, terwijl de maatschappij met haar groepen en
instituties – het ‘maatschappelijk middenveld’ – in haar
betekenis voor het politieke leven wat wordt onderschat.
In de werkelijkheid kreeg deze abstracte constructie

veel gemengde vormen. Wanneer dat tot nu toe enigszins
gefunctioneerd heeft, is dat vooral omdat de constructie,
niet zonder slag of stoot, door de grote meerderheid als
model geaccepteerd werd. Ook de kerken erkennen de
eigen taak en functie van de staat, inclusief zijn taak de
individuele vrijheidsrechten en zijn eigen wereldbeschou-
welijke neutraliteit te beschermen, wat gezien de oude ver-
strengeling van politiek en godsdienst als een grote cultu-
rele verandering (en prestatie!) mag worden beschouwd.
Deze visie op de neutraliteit en het seculiere karakter van
de staat is een centraal aspect van onze cultuur. Het wordt
niet meer principieel in twijfel getrokken, ondanks een
voortdurende interpretatiestrijd over de grenzen van die
neutraliteit en seculariteit.
De actuele Nederlandse staatsvorm met haar juridische

orde zal uiteraard niet het laatste woord van de socialise-
ring van mensen zijn. Wat mij echter belangrijk lijkt, is een
goed besef van de waardevolle elementen die deze orde
bevat en die men niet moet prijsgeven. Een wezenlijk ele-
ment hierin is de sterke positie van het subject-individu
met zijn eigen vrijheid, ook in morele opvattingen tegen-
over met name de staatsmacht zelf, maar vervolgens ook
tegenover andere groepen en instituties die de legitieme
vrijheid van mensen aantasten en onderdrukken. De staat
en zijn rechtsorde, zou je dat kunnen samenvatten, zijn
moreel terughoudend. Dit is er juist de voorwaarde voor
dat ze de staat en rechtsorde van allen kunnen zijn.
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seculiere  en  neutrale  staat  
onder druk

Wat is er de laatste tijd veranderd in de situatie van de secu-
liere en neutrale staat? Verandering kwam er van verschil-
lende kanten. Zo zijn er etnisch of religieus georiënteerde
culturele groeperingen verschenen of weer opgeleefd, die
de politieke cultuur van een wereldbeschouwelijk neutrale
staat niet kennen of niet accepteren. Of die de relatie tus-
sen individuen en groep anders definiëren, en daarmee
ook het op de individuele vrijheid gerichte beschermende
staatshandelen niet kunnen waarderen.
Verandering kwam er ook doordat de staat en zijn orde-

ning meer en meer werden ervaren als abstract, afstande-
lijk, een overmacht18 tegenover de afzonderlijke burgers,
die daardoor – en dat is een goede ontwikkeling – naar
nieuwe vormen van intermediaire verbanden zoeken
(denk aan het thema van de civil society). Voorts is er ook
het gemis aan gemeenschappelijke waardenkaders dat
mensen kunnen voeren door ‘asociale’ praktijken in de
samenleving (zelfzucht, criminaliteit, geweld). Het zijn
allemaal reële problemen die inspanningen oproepen. Zo
merkte Fukuyama in zijn reeds aangehaald artikel terecht
op: “Das Problem liberaler Demokratien, junger wie alter,
besteht darin, dass viele von ihnen eine Gemeinschaft und
gemeinsame Werte in Gesellschaften schaffen müssen,
die de facto multikulturell geworden sind (...)”. En verder:
“Keine Gesellschaft aber kann ohne gemeinsame Normen
und Werte bestehen.”
Maar waar kun je die gemeenschappelijke normen en

waarden vinden, waarin bestaan zij, waarop hebben zij
betrekking? Twee oplossingen lijken mij niet mogelijk.
Enerzijds dat oude en nieuwe culturele groeperingen aan
een tot nu toe terughoudende ‘neutrale’ staat opnieuw de
taak willen toewijzen om een zwaar inhoudelijk gevuld
waardenpakket aan de burgers op te leggen. Evenmin lijkt
het mij mogelijk dat oude en nieuwe culturele groeperin-
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gen aan hun leden of de samenleving hun eigen normen
met meer of minder druk mogen opleggen. Dus geen
deneutralisering van de staat, en geen collectivering van
individuen.
De oplossing kan alleen zijn om instituties en structu-

ren te scheppen, waarin de leegte tussen de extremen van
het individu en de oppermachtige abstracte staat (en ande-
re dominante structuren) gevuld kan worden. Maar dan
wel met respect voor de eigenwaarde van mensen en
behoud van de idealen van de individualisering. De staat
zelf zal zijn wereldbeschouwelijke neutraliteit en morele
terughoudendheid als een groot goed moeten blijven koes-
teren. Tevens zal hij zijn beschermfunctie van de vrijheid
van mensen waar moeten maken, juist waar deze door
machtige organisaties en structuren systematisch onder
druk komt te staan, bijvoorbeeld door privatisering, eco-
nomische concentratie, mediamonopolisering. Het eerste
doel moet zijn de vrijheid van de mens, en niet die van
macht, markt, wetenschap en economie; deze laatsten ver-
dienen die vrijheid alleen wanneer zij de eerste bevorde-
ren!

voorrang van het  indiv idu

Individualiteit wordt in de verschillende culturen verschil-
lend gewaardeerd. Dat is reeds binnen de Europese cul -
turen zo, dat is zeker zo in mondiaal perspectief. Dit
 fenomeen hoeft niet te verontrusten. De samenleving kan
op verschillende manier gestructureerd worden, dus ook
met méér of mínder accent op het individu. Ook is het op
zichzelf geen kwaad als samenlevingen die traditioneel
sterk op gemeenschap zijn georiënteerd, in de stroom van
individualisering terechtkomen. Wij in het avondland ken-
nen het positieve van deze ontwikkeling uit eigen ervaring.
Wij hebben echter ook de ambivalentie ervan leren zien,
en de moeilijkheden om de goede en minder goede effec-
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ten uit elkaar te houden. Deze discussie is volop gaande, de
strijd tussen ‘liberals’ en ‘communitarians’ is een van de
slagvelden ervan. 
Ook al kennen wij het einde van dit debat niet, toch

staan enkele markeringspunten vast. Deze zijn volgens mij
de volgende:
- het feit dat de modernisering, die de individualisering
bevordert, een wereldwijd fenomeen is;
- de tendens tot democratisering van de politieke ordenin-
gen, als model dat past bij de modernisering;
- de noodzaak van een politieke ordening in naam van
waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid van de
mens;
- de tendens tot uitbreiding van de mensenrechten als
ethos van dit politieke model, en wel in de hele breedte, dus
met uitbouw in de richting van de sociale en culturele
mensenrechten in culturen waar het mensenrechtenideaal
voornamelijk individueel ingevuld wordt, en omgekeerd:
uitbouw in de richting van de individuele mensenrechten
in culturen waar sterker de sociale en culturele rechten
nadruk krijgen.

Dit betekent dat wij – en wij weten niet hoe lang dat zal
duren – over de hele linie en gevoed uit ervaringen tot het
inzicht zullen samengroeien, dat de kern van de mensen-
rechten te vinden is in de waardigheid van de menselijke
persoon. Het gaat om ieder mens in zijn individualiteit met
de voor iedereen eigen vrijheid en verantwoordelijkheid.
Vanuit dit referentiepunt moet alle individualisering
gemeten worden. Alleen voor wie oppervlakkig kijkt is dit
een pleidooi voor een grenzeloos, slechts tot eigen in -
standhouding verplicht individualisme. Er staat echter
niet voor niets ‘ieder mens’. Dit opent meteen een ruimte
voor oriëntatie op gemeenschap. Bovendien nemen men-
sen geen genoegen met een platonische status voor die
menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid
van iedereen. Van meet af aan is het vertaald in concrete
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morele en juridische materiële eisen, waarbij de politieke,
sociale en culturele aspecten van het mens zijn worden
verdisconteerd. Hierdoor wordt een oorspronkelijke focus
op het burgerlijke individu steeds verder opengebroken.
Dit betekent echter niet dat de centrale plaats van het indi-
vidu binnen de mensenrechten wordt verlaten, maar wel
dat de mens realistischer in zijn fragiliteit wordt gezien: de
vrijheid behoeft om te gedijen een voorwaardenscheppen-
de sfeer. 
De relatie tussen gemeenschap en individu loopt dus

uiteen in de verschillende culturen en dat zal ook wel zo
blijven. De ervaring leert wel dat steeds meer mensen in
alle culturen het als onrecht ervaren wanneer zij zich als
individuen binnen de gemeenschap moeten wegcijferen,
en niet – ook als individuen – in vrijheid en vanuit een
eigen verantwoordelijkheid hun leven mogen vorm geven
en aan de samenleving deelnemen. Waar dit recht om het
leven zelf vorm te geven principieel bestreden wordt, stuit
de claim van culturele eigenheid en identiteit op morele
gronden op een grens, namelijk de grenzen van de waar-
digheid van de (individuele!) persoon en datgene dat nodig
is om die waardigheid te respecteren. Interpretaties hier-
van kunnen verschuiven en er is zeker ook een grijze zone,
maar op een gegeven moment is de grens bereikt.19

Naar mijn mening zullen wij de ingeslagen weg van een
seculiere staat enerzijds en de centrale plaats van het indi-
vidu anderzijds moeten vervolgen, ook in de huidige ver-
anderende situatie. Het gaat niet zomaar om een aanpas-
sing aan sociale verschuivingen, maar om een ethisch en
juridisch verantwoorde overdenking van ons politieke
bestel, waarin datgene wat zijn waarde bewezen heeft,
wordt gehandhaafd, en datgene wat redelijkerwijs ver -
anderd moet worden, wordt veranderd.
Enkele hoofdthema’s in trefwoorden:

a) De verdere uitwerking van de drieledige structuur voor
de opbouw van de (post-)moderne samenleving als com-
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plex geheel van individuen, groepen (middenveld) en glo-
bale politieke kaders.
b) De articulatie van de onvervangbare plaats van vrijheid
en verantwoordelijkheid van het individu; de (op-)voeden-
de culturele betekenis van de groep, de vredesfunctie van
de globale politieke kaders.
c) De verhouding tussen recht en moraal en de morele
lading van de moderne rechtsorde en de mensenrechten.
d) Het probleem van veelvoud en eenheid in de samenle-
ving en het onderscheid tussen private en publieke moraal.
e) De relatie tussen rechtvaardigheid en zorg (Fürsorge),
tussen rechten en plichten.
f) De centrale betekenis van tolerantie als positieve hou-
ding tegenover het anders zijn van de ander.

de plaats  van de  kerken

Welke plaats de kerken zullen innemen in de samenleving
en met name in de publieke sfeer en het politieke, hangt
niet alleen van kerkelijke wensen en idealen af. Deze plaats
is grotendeels voorgestructureerd: door algemene maat-
schappelijke ideeën over de orde van de samenleving, door
politieke structuren, door de feitelijke vormgeving van het
maatschappelijk verkeer, invloeden van de media.
Maar de plaats hangt ook van de eigen kerkelijke ideeën

af. Is de kerk in staat de cultuur die haar omringt én door-
dringt met haar waarden, met werkelijkheidsbesef, zonder
vooroordeel en voorbehoud waar te nemen en de vragen
die deze cultuur haar stelt te verstaan? Is zij in staat haar
eigen aanwezigheid, haar boodschap en haar activiteiten
methodisch en waar nodig ook inhoudelijk te transforme-
ren naar de culturele context toe? En, als de kerk idealen
over een andere samenleving wil koesteren, is zij in staat,
deze ondanks haar kritiek toch te formuleren in het ver-
lengde van de actuele culturele context? 
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Toegespitst op het onderwerp van dit hoofdstuk vallen
vragen te stellen: 
Verdedigt de kerk consequent genoeg de verantwoorde-

lijkheid van het individu?
En, vergeet zij niet – bij alle genegenheid voor de identi-

teit biedende plurale groepsstructuur van de samenleving
– de vredestichtende betekenis van een politieke ordening
die niet de uitwerking is van slechts één of enkele wereld-
beschouwelijke groeperingen binnen die pluraliteit? 
En laat zij zich niet verleiden om – iets dat mogelijk is

een pluralistische maatschappij met gegarandeerde ruimte
voor de eigen voorkeuren – zelf buiten de verantwoorde-
lijkheid voor die politieke orde te blijven? In één zin
gezegd: weet de kerk zelf de waarde van individualisering
in haar traditionele concepten van personaliteit, sociali-
teit, subsidiariteit, rechtvaardigheid, bonum commune en
politieke orde te integreren?
Op zichzelf heeft de kerk hiervoor goede kaarten in

haar persoonsbegrip in moraaltheologie en sociale leer. Te
lang is dit persoonsbegrip uitsluitend gedacht in een voor-
moderne maatschappij en voor-moderne staatsstructuur,
waarin – ondanks alle theoretische opsmuk – het individu
toch meer vanuit de gemeenschap dan de gemeenschap
vanuit het primair verantwoordelijke individu werd be -
zien. De traagheid en terughoudendheid waarmee dit ver-
andert, is waarschijnlijk gelegen in de kerk zelf. Zij zou
zichzelf consequenter moeten verstaan volgens de titel van
deze overwegingen: geen samenleving zonder individuali-
teit.
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