Het individualisme heeft:
ap, de
Het is mode het individualisme af te kraken: de gemeensch
echte r
solidariteit, daar gaat het om. Frits de Lange heeft het spoor
over
Dool
den
terug gevolgd en doet een verrassende ontdekking. Aart van
een nuttig boek.
Bestaat u als individ u of is uw individ ualiteit slechts een afgeleid e van factore n
als de gemeen schap, de sociaal -econom ische omstan dighed en, de natuur? Jawel,
u bent een individ u, of liever: u hoort dat
te zijn, zegt dr. Frits de Lange in zijn pas
versche nen boek Individ ualisme. Een partijdig onderzo ek naar een omstred en
denkwijze. De Lange is predika nt van de
Eglise Réform ée Néerlan daise te Parijs
en in zijn Parijse boekha ndel vond hij een
hele plank ingerui md voor Franse schrijvers over het 'individ ualisme '.
De discuss ie over dit thema heeft de
laatste jaren in Frankri jk een hoge vlucht
genome n en De Lange doet daarvan in
zijn boek niet alleen verslag , hij neemt
ook een duideli jk standp unt in: 'Individualism e is die denkwi jze, die de enkele
mens los van zijn sociale binding en beschouw t en aan hem als zodanig een
unieke waarde toekent .'
In debat over dit omstre den standpu nt
laat De Lange veel huidige , vooral Franse, denker s de revue passere n, die hij wel
eens met de Franse slag behand elt, dat
wil zeggen : iets te snel, slordig zelfs, maar
je vergeef t het hem onmidd ellijk weer
vanweg e zijn flair. Tenslot te krijgt de
filosoof Emman uel Levinas het laatste
woord.

'Wie sleurt ons mee?'
Tegens tanders zijn er voor De Lange in
soorten . Alleree rst zijn daar de holisten ,
onder wie de holistis che sociolo og M.
Malfeso li. Voor deze schrijve r is het duidelijk 'dat meer en meer elke persoon is
opgeno men in een veelvou d van relatienetwerk en'. 'Onder de korsten van het
burgerl ijk-econ omistis ch denken ontwaart Maffeso li het vitale, kloppen de
hart van sociolo gische groothe den als de
groep en de massa, de clan en de stam. In
vriende nkringe n, homo- en vrouwe nbeweging , buurtbe ndes, sportclu bs, maar
ook in de massale winkelc entra en op de
Middel landse- Zeestra nden
afgelad en
neemt deze sociolo og waar hoe de westerse samenl eving steeds minder vanuit
het princip ium individ ationis wordt gestructur eerd. Wie eenmaa l voorgo ed het
beeld van autosne lwegen en megapo 'len
op zijn netvlies heeft, hun bizarre massaritueel van collecti eve voortstu wing en
sament rekking , moet wel tot de constat ering komen dat de 'tijd van de stamm~ n'
weer is aangeb roken en dat V!e ~e.tu1ge
zijn van 'de neergan g van het md1v1dualisme in massam aatscha ppij'.
Dit denken loopt parallel aan dat van
22

een hele generat ie filosofe n, die in de
jaren zestig en zeventi g gezame nlijk front
maakte tegen de illusie van de autonom ie
van het subject, een woord dat naar hun
mening uit de filosofische vocabu laire
diende te verdwij nen. Met Nietzsc he
werd het subject tot epifeno meen van de
wil tot macht herleid .' M. Foucau lt concludeer t in deze tijd 'dat de mens een
uitvind ing van jonge datum is en hij sluit
de wedden schap af dat de mens weer zal

verdwij nen uit het discour s van de taal
'zoals een gelaat van zand bij de grens der
zee.' En een marxist isch filosoof als L.
Althuss er vindt dat het individ u 'een
zuivere abstrac tie' en 'nieman d' is. 'Zodra het individ u ter wereld komt, wordt
het aangesp roken tot ( dit is onderw orpen
als) subject in het gezin, de godsdie nst, de
school, de fabriek. Deze subject en 'volgen als planete n in overwe ldigend e meerderheid van de gevalle n hun baan.'

zijn kritiek'
De Lange: 'Het individua lisme in de theologi e is ouder dan

goede papieren
~dere denkers als Ferry, Renaut en
lllkelkraut 'waarschuwen voor de fatale
Polit~eke gevolgen van een filosofie,
Waal"!n geen ik meer gezegd mag worden,
Waann de democratie met haar mensenrechten-ideologie tot een totalitair fenorneen wordt verklaard en waarin aan de
v~~ietiging van de individuele subjectiviteit de naam vrijheidsstrijd meegegeven
Wordt.' Dit denken lijkt namelijk teveel
op dat uit de jaren dertig, toen een filosoof als Ludwig KJages zei: 'Wie sleurt
ons mee? Het leven. En wat wordt meegesleurd? Het Ik!' De gevolgen van deze
filosofie hebben we meegemaakt.

Ik en jij
~aar hoe denken de christelijke kerken
hierover? Zijn zij vaak niet even anti-individualistisch als de beschreven denkers? Vertolkt H. Berkhof niet de mening
van velen als hij zegt: 'Er bestaan geen
enkelingen, als wij daaronder verstaan:
verenkelde individuen, los van elkaar. Er
bestaan wel personen, mensen die hun
mens zijn verwerkelijken in de ontmoeting met anderen. Menselijkheid is altijd
mede-menselijkheid.' De medemenselijkheid is jarenlang een modewoord geweest.
En poneert zelfs Buber, de profeet van
het 'leb und Du', niet tegenover het
apriori van het ik het 'midden', waaruit
gemeenschap ontstaat en dat ook het
ware ik constitueert? De Lange concludeert dat het anti-individualisme een dominante trek vormt in het christelijke
denken van deze eeuw.
·T ch als je onze westerse cultuur verger~ ~et andere culturen, zoals de cultutJ el antropoloog L. Dumo_nt _h~eft ~e~{ n moetje zeggen dat het mdlVlduahsa\yperend is voor de westerse cultuur
me daartoe beperkt blijft. Alle andere
en ren zijn holistisch: daar staat het
cu 1~ule geheel boven het individu.
soc1a

oank aan profeten
dit idee van individualisme, deze
Wa~r g vandaan komt? Zoveel denkers,
hou 1fverklaringen. De een ziet het in het
zovee van Socrates, de ander in de
Athe~e be beweging van de derde en
asceusc uw weer een ander vindt het in
vierde .e~ns~ renaissance. De Langes antde {tab~ . wij danken het individualisme
woord 15 ~dtestamentische profeten. 'De
aaJl de O worden tot enkeling gemaakt.
profet~nen Ezechiël weren zich fel tegen
Jere[J)ta )(woord: 'De vaderen hebben
het sprrruiven gegeten en de tanden der
rijpe "n slee geworden', dat tot dan
~deren zi!raties in schuld- en lotsvere de gel_ld aan elkaar had gesmeed.
to ndenbet t daar tegenover dat 'de ziel
bO echiël ~e zal sterven. Een zoon zal
E~ zondigt gerechtigheid van de vader
diede de oneen vader zal niet mede de
[J)e
en
dragen,
.... 1
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ongerechtigheid van de zoon drag_en. De
gerechtigheid van de rechtvaardige zal
alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen
rusten op hemzelf.' Zo leren de profeten
de mensen ik zeggen: hun individualiteit
ligt in hun ethiek opgesloten.'
.
Dit individualisme bepaalt ook het meuwe testament en het christendom. Vanouds is daarin de ascese een kenmerkende trek. De Reformatie kun je als een
radicaal individualisme kenschetsen.
Met name Calvijns verkiezingsleer is
hiervan de meest uitgesproken uitdrukking, zowel religieus als sociaal rijk aan
consequenties. De verkiezing isoleert de
enkeling. De band met de naaste loopt
over de eeuwigheid: want ook hij of zij is
voorwerp van Gods keuze (of niet) voordat hij of zij mijn naaste is.
In de vorige eeuw is het dan Kierkegaard,
die het begrip 'enkeling' neemt als uitvalsbasis in zijn strijd tegen het Algemene, het Systeem, of het nu dat van de geest
(Hegel) of dat van de mensheid (Marx)
betreft. Aan hem hebben we te danken
dat we sindsdien bij 'individu' niet meer
aan een ding, een atoom denken, maar
aan een uniek en onvervangbaar menselijk subject.

Ethiek
Frits de Lange houdt dus een pleidooi
voor het individualisme. 'Het individualisme in de theologie is ouder dan zijn
kritiek. Men is behept met een historisch
provincialisme als men doet alsof er geen
Pascal, Calvijn en Kierkegaard bestaan
hebben. De theologie verkondigt maar
een halve waarheid als zij de christelijke
gemeenschapsidee zonder de verenkeling van Jezus, de scheppingsleer van
Genesis zonder het profetisme van Ezechiël en Jeremia laat gelden.'
Gemeenschap, solidariteit, naastenliefde
sluit hij daarmee niet uit, nee, het gemeenschappelijke en het individuele wil
hij beide recht doen. De vraag is dan
alleen: hoe zijn solidariteit en individualisme werkelijk samen te denken, zonder
dat het een het ander minimaliseert?
Het antwoord op deze vraag vindt hij in
het 'ethisch individualisme', zoals dat
door de joodse denker E. Levinas is
verwoo.~d. Diens filosofie cirkelt onophoudehJk rond de polen van ik en de
ander en hij komt daarbij een nieuwe
benadering van de sociale werkelijkheid
op het spoor, die ik en de ander individualiteit en solidariteit, egoïsm~ en
ethiek, economie en religie samen weet te
denken, zonder dat deze tot elkaar herleid of op elkaar in mindering worden
gebracht. Niet de sociologie of de psychologie, maar de ethiek verleent hem
toegang tot deze visie: 'Mijn identiteit
berust in feite op de morele onmogelijkheid me te onttrekken aan de concrete
verantwoordelijkheid in het onherhaal-

baa r ber oep dat de and er
hie r
IJ\e doe t.' De and er wo rdt voo en nu op
n?o it een alte r ego, ma ar blij r mij ech ter
d1g tran sce den t. Levinas wil ft mij .?neintegehJk voluit ik kun nen zeggen en rec
ht
ander. Het ik laa t zich doo doe n aan de
r
ren dan doo r zichzelf, blij niets definiëft
systeem val t niet sam en me bui ten elk
die zijn ' bes taa n ach terl aat t de erfe nis
en
doo r een tota lite it gea bso rbe kan niet
erd
worden.
~k heb de and er niet nod
ig
ind ivid ual itei t. Er is geen der voo r mijn
pun t mogelijk van waa ruit de gezichtsik en de and er
als zod ani g sám en, om vat
zou den kun nen worden. Levten d gezien
inas drijft in
zijn late re werk de ver ant woo
zover op dat zij een syn rde lijk hei d
oni em voo r
pla atsb ekl edi ng is gew ord
en. Het top pun t van ind ivid ual itei t is in
deze trad itie
!e dur ven zeggen: 'De Me
ssias, dat ben
1k. Ik zijn , dat is Messias zijn
.' Tus sen mij
en de and er gaa pt het niets,
wij
geen ont olo gisc he con tinu ïtei zijn doo r
ver bon den , de and er is mij t met elk aar
n
Levinas bijt zich vast in dez tran sce den t.
e
religieuze oor spr ong en bre uto pie van
ngt
der in het soc io-p olit iek e kad haa r onte weren teg en de inh um ane er om zich
van de con fus ie, de par tici zuigkracht
pat
mythe, de ext ase van Dio nys ie van de
ios, de absorptie in de tota lite it, die
ind
vlinders om een vlam in zich ivid uen als
opz uig t en
tot naa mlo zen ma akt .
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hij uit de luc ht is kom en
val
zeggen Ned erla nds e the olo len .' Ne e,
beg rijp t Jez us niet als je hetgen dan , je
oud e test ame nt niet beg rijp t. Me t hen
op de lijn die Mis kot te al zit De Lan ge
vee
ing esla gen. He t oud e test am l eer der is
'teg oed ', zeg t Mis kot te nament hee ft een
van chr iste nen iets nie uws elij k, wa arnen leren. En doo r dit niezou den kun uw e beg rip
zou den ze ook het jod end
om bet er kun nen lere n beg rijp en, zod at
de ver hou din g
tuss en chr iste nen en jod en
zou kun nen
verbeteren.
Is het 'eth isch ind ivid ual ism
Lan ge dat aan de han d e', zoa ls De
van Lev ina s
uite enz et, zo' n teg oed ?
Het lijkt het
waa rd dez e stelling nog vee
l ver der uit te
wer ken dan De Lan ge hee
ft ged aan . Hij

IJdelheid
Waar heb ik dit eer der gelezen
, vroeg

~
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ik
me bij dez e uite enz etti ng af.
'Joo
vrij te zijn van de ruim te, vrij ds is het :
tijd, vrij te zijn van de nat te zijn in de
uur lijk e afkomst, vrij te zijn voo r de toe
zijn van wer eld als lot, ing kom st, los te
esc
zijn in de wer eld als kom end hakeld te
de eon, ja vrij te zijn ... van e of wordende
om kla ar te zijn voo r de Me Sch epp er
ssias. Nie ts
achter de rela tie te zoe ken
- en toc h geen
monist te wo rde n, zich een
veroveren me t de bal anc eer evenwicht te
stok der correlatie, zie daa r de kun st
lsra
gevoegelijk me t de kun st van ëls, welke
de koo rddanser kan vergeleken wo
rde n.'
Dit staa t in het boe k Het w_e
zen de! Joodche religie ,da t dr. K. H. M1sko
tte m 1932
!chreef. Hij beschrijft _da~
rin "ee n h~le
reeks joo dse d_enkers uit z1Jn
bij ben al\erle1 verw~nte trek tlJd en ziet
n bov eng eno em d cita at eenken , waa rv_a g is. Is het nie t hetzelfde sam env atals wat Leviun in onze tijd in de taal van
de hui dig e
i~s ofie zeg t? Mis kot te trac
htte de joo dode christelijke en de hei den
se positie
se, rnschrijven . Wa t doe t
De Lan ge in
t~. 0 boek and ers dan dat hij
die voo r onze
z1JO
"d beschn"J ft?• ..
,
.
llJJd \heid der 11delheden ,
'I eens.'Wat geweest is, datdac ht 1k verzal
er
zijn
, en
vo1g eda an is, dat zal ged aan
wat _gts nieuws ond er de zon wo rde n; er
. Is er iets
. n1e
1s
rvan rnen_zegt: z·1e"h'1er, d .
,
waa as er al m verre tijden, a~ 1s nie uw _
die vóó r ons
hel W ,
wa re\ iets nie uws gezegd
kun
zou e dat er toc h iets nieuws nen wor zou kun nen
den, z~en 7 De Lan ge v_ind_t
gebeU ron g van het md1 !Ilet 1:-,evinas
v1duahsme in
de oord~ test ame nt. Dat is
nie uw voo r de
het ou. zijn omgeving, die
die oor spr ong
veten 10 zoe ken en van Jez
us den ken 'da t
bij Jezus
3
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De Lange

zegt dat het eth isch ind ivid
ual ism e teru ggaa t op de pro fete n. Ma ar
gaa
ten niet nog ver der teru g, n de pro fenam ehJ k op
Mo zes ? Kw am Mo zes nie t
me
den de ber g af, die ied er t tien geb oind ivid uee l aan spr ake n? Is per soo nlij k,
de oor spr ong van Isra ël? Ende eth iek nie t
staa n de tien
geb ode n nie t op twe e tafe
len , één voo r
Go d en de ziel en één voo r
ik en
Smeet Mo zes ze niet aan stu de and er?
zag hoe het vol k in een kke n toe n hij
roe s het ene
gou den kal f ver eer de?
Jez us ziet dit in ied er geval
zo als hij op de
vra ag wat 'he t grote geb od'
is,
dat er een eer ste en een twe ant wo ord t,
ede
daa raa n gelijk, en dat aan geb od is,
dez e twe e
geb ode n de wet en de pro
fete n han gen .
Daa rme e kan de joo dse sch
die de vra ag stel de, hij gee rift gel eer de,
ft toe dat het er
twe e zijn - inst em me n. (M
atte us 22 en
Ma rcu s 12). Ik en de and
er, het eth isch
ind ivid ual ism e en de eth
isch e sol ida riteit, heb ben oud e wo rtel s.
Van het jod endom kan het chr iste ndo m
nog veel lere n.
Mis sch ien and ers om ook
wel. He t boe k
van Frits de Lan ge hee ft
me er in ied er
geval wee r bij bep aal d hoe
har d nod ig het
is dat we rus telo os teru gzo
eke n naa r onz e
bro nne n. Do en we dat nie
onz e cul tuu r wat die was en t, dan blijft
gra ag wat er dez e eeu w is wie her haa lt
geb eur d?

Aart van den Dool

Frits de Lange: Individualism
e. Uitgave Kok. Prij s
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