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Self Construal en authenticiteit

1. Inleiding.

“Indeed it has been suggested that the individualism/collectivism dimension ‘may ultimately  

prove to be the most important dimension for capturing cultural variation.’” (Fincher, 2008)



Over de link tussen self construal en authenticiteit is al menig inkt verspilt. Het doel van deze 

thesis is dan ook niet een zoveelste maal aantonen dat independente individuen een voorkeur 

hebben  voor  authentieke  en  originele  goederen  en  diensten,  daar  waar  interdependente 

individuen  eerder  indifferent  zijn  ten  opzichte  van  namaak.  Het  doel  van  deze  thesis  is 

eenzelfde crossculturele vergelijking te maken zoals voorgaande onderzoeken, echter deze 

keer niet op basis van geografische afbakening (West-Oost) maar op basis van een historische. 

Concreet wensen we te onderzoeken of het klopt dat de Westerse maatschappij een overgang 

maakte van collectivisme naar individualisme in het kielzog van de Romantische periode, 

zoals wordt beweerd door Kobe Millet (2011) in diens onderzoek.1 

Mijns inziens  zit  hier  zeker  een grond van waarheid in.  Hoewel de Romantische periode 

voornamelijk een cultureel fenomeen is kan ik vanuit mijn historische achtergrond het alvast 

eens  zijn  met  het  feit  dat  de  tijdsperiode  goed  gekozen  is.  Deze  tijdsperiode  wordt  ook 

gekenmerkt  door  enkele  grote  omwentelingen  in  de  Westerse  wereld,  van  dewelke  de 

Amerikaanse  en  Franse  Revoluties  het  meest  tot  onze  verbeelding  spreken.2 Deze  grote 

omwentelingen leiden tot  een sterke breuk met  het  verleden en tot  een sterk onderscheid 

tussen  het  toen  en  nu.  De  gehele  periode  voorafgaande  aan  de  Franse  Revolutie  wordt 

collectief verworpen en quasi veroordeeld tot een damnatio memoriae met de term ‘Ancien 

Régime’. Het Ancien Régime stond voor achterlijkheid en onderdrukking. Dit nieuwe tijdperk 

zou staan voor ontwikkeling en menselijke ontvoogding. Het is dus niet onlogisch dat in dit 

tijdperk waarop tronen wankelden en -min of meer- democratische regeringen aan de macht 

kwamen  ook  het  breukmoment  wordt  gelegd  in  de  overgang  van  collectivisme  naar 

individualisme.

Tot slot wensen we te kijken of de overgang van Individualisme naar Collectivisme een plotse 

gebeurtenis  was,  een  revolutionaire  opflakkering  zoals  men  zou  zeggen,  dan  wel  de 

culminatie  van  eeuwenlange  transformaties  binnen  de  Europese  maatschappij.  Dit  ligt 

uiteraard in het verlengde van de discussie of culturen al dan niet individualistisch worden 

over tijd. (Hamamura, 2011)

Concreet wensen we dus de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunnen  we  spreken  van  een  breukmoment  gedurende  de  Romantiek  waarbij  de 

Europese cultuur  overschakelde van een eerder  collectivistische samenstelling naar 

1 Kobe Millet stelt dat originaliteit groeide in het kielzog van de Romantiek, waarbinnen de doctrine van Individualisme 
centraal was.

2 Hoewel de eigenlijke Romantiek enkele decennia na deze revoluties begint. De periode van de Franse Revolutie is deze van 
het Classicisme, dat weliswaar overeenkomsten toont met de Romantiek zoals o.a. de vlucht naar het exotische en het 
historische.



een  meer  individualistische?

2. Welke factoren hebben deze  verandering  bewerkstelligd?  Hiervoor  bekijken we de 

verschillende literatuur rond self construal en individualisme om vast te stellen welke 

factoren  een  impact  hebben  op  de  individualisering  van  bepaalde  culturen.  Deze 

factoren zullen we vervolgens spiegelen aan de Westerse culturen.

3. Was  deze  verandering  spontaan  of  het  gevolg  van een  langer  proces  doorheen de 

Westerse geschiedenis? In welke mate was de Romantische periode een breuklijn met 

het verleden?

Vooraleer we echter aan het eigenlijke onderzoek beginnen is het belangrijk eerst een methode 

vast te leggen. Het is immers al te gemakkelijk om ad hoc enkele historische voorbeelden op 

te sommen die de theorie bewijzen of ontkrachten naargelang onze voorkeur. Hierom zullen 

we eerst  de  variabelen  moeten  vaststellen  volgens  dewelke  we wensen te  bepalen  of  de 

Westerse samenleving voor de Romantiek al dan niet collectivistisch was ingesteld. Verder is 

het ook belangrijk te bepalen hoe ver we teruggaan in de tijd. De menselijke geschiedenis is er 

één die tot duizenden jaren voor Christus reikt. Aangezien het begin van onze geschiedenis 

voor iedere mens gelijk is (jagers-verzamelaars) is het uiteraard vanzelfsprekend dat we, mits 

we ver genoeg gaan in de tijd, uiteraard een punt zullen vinden waarop de inwoners van b.v. 

West-Europa collectivistisch ingesteld waren. 

Dit op zich geeft ons al een interessant referentiepunt en onderzoeksvraag. Aangezien iedere 

cultuur  ooit  collectivistisch ingesteld was,  is  het  belangrijk  vast  te  stellen  of  we het  hier 

hebben  over  twee  distinctieve  self  construals  die  naast  elkaar  bestaan  of  dat  we  kunnen 

spreken van een evolutionair proces waarin individualisme het eindstadium is en waarin het 

Westen  een  voorsprong  genomen  heeft.  Dit  is,  gezien  de  focus  van  deze  thesis,  een 

realistische mogelijkheid aangezien de Europese/Westerse dominantie over de wereld de grote 

vlucht nam in de 18e-19e eeuw, de periode van de Romantiek dus.  Vanuit dit punt kunnen we 

dus  stellen  dat  ook  de  Aziatische  culturen  ooit  een  voornamelijk  individualistische 

ingesteldheid kunnen bekomen mits zij een welbepaald punt bereiken inzake economische, 

militaire en culturele ontwikkeling.  Belangrijk voor het  vaststellen van onze variabelen is 

rekening te houden met welke factoren de Europese dominantie verschaften rond de periode 

van de  Romantiek:  economisch,  sociaal,  cultureel,  militair,  juridisch  etc.  Deze  variabelen 

kunnen bepalen hoe het Westen zich op dat moment onderscheidde van de rest van de wereld 



en  dus  hoe  en  waarom  het  Westen  van  een  collectivistische  naar  een  individualistische 

samenleving zou overgegaan zijn.

Zoals we reeds hebben opgemerkt is de individualistische self construal schijnbaar beperkt tot 

( delen van West-) Europa en Noord-Amerika. Het is belangrijk vast te stellen of dit al dan 

niet  klopt  aangezien  bevestiging  van  deze  stelling  zal  inhouden  de  variabelen  waar  we 

rekening mee dienen te houden deze zijn die de zogeheten Westerse wereld onderscheidt van 

de rest van de wereld.  

1.1. Het vaststellen van de parameters. 

Voor  het  vaststellen  van  de  parameters  zullen  we  gebruik  maken  van  twee  belangrijke 

bronnen: enerzijds de voor de economische geest zeer relevante werken van Hofstede, die een 

belangrijke  output  reeds  heeft  teweeggebracht  in  de  discussie  over  wat  culturen 

individualistisch en collectivistisch maakt. Anderzijds mijn eigen achtergrond als historicus, 

ondersteund uiteraard met historisch bronnenmateriaal. 

Omwille  van  de  nood  aan  zekere  nuance  kan  Hofstedes  theorie  niet  perfect  thematisch 

geordend worden per tijdsvak. Dit omwille van het feit dat de categorieën van Hofstede vaak 

overlappend zijn. De toename van welvaart zal een impact hebben op de Power Distance, die 

dan weer op haar beurt de religie beïnvloedt. De categorie ‘welvaart’ bijvoorbeeld zal soms 

worden gecombineerd met categorieën als Power Distance. De toename van de welvaart zal 

immers  leiden  tot  het  ontstaan  van een  middenklasse  die  de  macht  van  de  adel  bedreigt 

waardoor de Power Distance sterk verlaagd werd. Ik excuseer me dan ook op voorhand voor 

eventuele overlappingen en het plaatsen van gedeelten die bv.eigenlijk in de Power Distance 

thuishoren bij welvaart etc. Het is zijn pogingen van ondergetekende om enigszins enige orde 

te scheppen in wat een chaotisch geheel is.

Deze parameters zijn noodzakelijk omdat het uiteraard onmogelijk is de Singelismethode toe 

te passen bij historisch onderzoek: 

1) Politieke/ religieuze (staats)ideologie  (Religie):  In de zogeheten Romantische periode 

zagen we doorbraak van de idealen van de Amerikaanse en Franse Revoluties. Deze grote 

omwentelingen waren uiteraard geen plotse uitbarstingen maar hadden hun kiemen in het 

verleden. We bekijken in welke mate de ideologische ontwikkeling in het Westen heeft 

bijgedragen  tot  het  emanciperen  van  het  individu  en  de  rol  van  dit  individu  in  de 

samenleving. Relevant hierin lijkt ons de staatsideologie. Deze term dekt een brede lading. 

De staatsideologie  is  niet  alleen  de  manier  volgens  dewelke  de  maatschappij  dient  te 

worden  ingedeeld,  wie  dus  de  macht  heeft  en  wie  niet,  maar  ook  religieuze  en 



economische factoren spelen een rol. Zelfs de dag van vandaag zien we nog dat politiek,  

economie  en  religie  nog  steeds   in  elkaars  verlengde  liggen.3 In  onze  hedendaagse 

Westerse maatschappij is religie min of meer aan de kant geschoven, doch is dit dan ook 

niet  een symptoom van een maatschappij  die individualiseert? Religie is immers altijd 

sterk collectivistisch ingesteld geweest. Kan het dus zijn dat de macht van de katholieke 

kerk in onze streken rechtstreeks correleert  met hoe collectivistisch onze maatschappij 

was/is?  Religie is een entiteit die een belangrijke invloed uitoefent op de cultuur van 

landen. Zelfs in onze grotendeels atheïstische maatschappij is onze cultuur vandaag nog 

steeds in grote mate bepaald door de impact van de katholieke kerk uit het verleden. Max 

Weber wees in het verleden reeds op de link tussen de groeiende economische macht van 

de Nederlanden en de opkomst van de protestantse religie. (Green, 1973)

2) In het  verlengde hiervan zullen we ook trachten  het  de  zogenaamde  Power Distance 

binnen  deze  maatschappijen  te  analyseren.  Power  Distance  is  een  concept  dat  door 

Hofstede (2005) in diens boek werd gelanceerd om de machtsafstanden aan te duiden 

tussen  verschillende  culturen.  Hofstede  argumenteert  dat  collectivistische  culturen 

gekenmerkt worden door een grotere power distance en dus een hogere voorliefde voor 

hiërarchie dan de meer egalitaire en individualistische Westerse culturen. Landen die hoog 

scoren in de index van Power Distance, scoren doorgaans laag in deze van Individualisme. 

Vooral  de  Anglo-Saksische  en  Germaanse  wereld  blijkt  laag  te  scoren  inzake  Power 

Distance. De Latijnse wereld scoort dan weer hoger met uitzonderingen in Frankrijk, Italië 

en de Franssprekende gebieden in Europa (Franstalig Zwitserland, Franstalig België) die 

relatief  hoge  Power  Distance  cijfers  combineren  met  hoog  Individualisme.

 Een  dergelijk  concept  kan  toegepast  worden  op  de  Europese  maatschappij  om  te 

determineren of deze al dan niet collectivistisch was. Dit door historisch onderzoek toe te 

passen  om  de  power  distance  binnen  de  verschillende  historische  tijdperken  te 

determineren.   

De bovenvermelde uitzondering op de correlatie tonen aan dat de relatie tussen Power 

Distance en individualisme/collectivisme niet absoluut is. Deze hangen samen met een 

derde  factor  namelijk  economische  ontwikkeling.   Daarom zal  ook  aandacht  worden 

besteed  aan  de  economische  factoren,  wat  niet  onlogisch  is  aangezien  politieke  en 

economische macht doorgaans sterk verweven is, zowel vroeger als nu.

3



3) Recht: Vooral het ontstaan van copyright laws lijkt relevant in het kader van authenticiteit. 

De eerste ontwikkelingen van de copyright law geven ons aan wanneer men voor het eerst 

zei: “Dit is origineel en behoort enkel aan de uitvinder toe!” Niet alleen het ontstaan van 

copyright hoort hier bij, maar ook de mate waarin deze werd nageleefd! Ook China en 

Rusland hebben copyright  laws  de  dag van vandaag,  doch deze  worden vaak met  de 

voeten  getreden.

4) Ideas: De ontwikkeling van het economisch denken.  Alsook literatuur en kunst. Westerse 

literatuur  beschrijft  de  utopische  samenleving  doorgaans  aan  een  collectivistische 

samenleving.  Ook  kunst  kan  een  weerspiegeling  zijn  van  de  maatschappelijke 

ontwikkelingen.  In  welke  mate  kan  kunst  en  literatuur  een  groeiend  individualisme 

aantonen?

5) De aanwezigheid van ziektes of gevaar. Fincher (2008) argumenteerde in zijn onderzoek 

dat  regio’s  die  een  hogere  aanwezigheid  bevatten  aan  gevaarlijke  pathogenen  meer 

geneigd zijn  een collectivistische  cultuur  te  ondersteunen.  De collectivistische neiging 

naar groepsgevoel en wantrouwen ten opzichte van buitenstaanders kan de verspreiding 

van gevaarlijke pathogenen helpen verhinderen. Kunnen we dit dan ook doortrekken naar 

de algemene aanwezigheid van gevaar zoals oorlog en wetteloosheid? De periode van de 

Romantiek gaf ook de overgang naar een meer vredevolle periode in de West-Europese 

geschiedenis. Deze factor correspondeert ook min of meer met Hofstedes theorie rond 

individualisme en collectivisme gecombineerd met de geografische ligging van een land. 

Hoe dichter bij de evenaar, hoe collectivistischer. 

6) De factoren  welvaart en industrialisatie worden ook in beschouwing genomen,  doch 

moeten we hier meteen een kantlijn bij plaatsen:

Hoewel  de  Europese  welvaartscijfers  eind  de  17e,  begin  18e eeuw de  top  van de  wereld 

bereikten en de correlatie met een overgang naar Individualisme logisch lijkt, is het zo dat: 

“…collectivism in highly developed Asian societies poses a challenge to the modernization  

theory.” (Hamamura, 2011)

Deze modernisatietheorie stelt dat er een overduidelijke correlatie is tussen de groei van de 

welvaart en industrialisatie van een land en de groei van het individualisme. Toch blijken er 

duidelijke  uitzonderingen  te  bestaan  in  Oost-Azië  waar  hoogontwikkelde  en  welvarende 

landen als Japan, Zuid-Korea, Singapore e.a. nog steeds zich aan de collectivistische kant van 



de schaal bevinden.  Individualistische landen zijn doorgaans rijker en meer egalitair dan de 

collectivistische,  doch  deze  relatie  is  niet  projecteerbaar  op  alle  landen  die  aan  deze 

kenmerken voldoen. Er blijkt wel een correlatie te bestaan tussen welvaart en individualisme 

bij landen met een lage Power Distance. (Hofstede, 2005)

Hamamura (2011) wijst in zijn werk ook niet geheel incorrect op de relatie tussen cultuur en 

economische ontwikkeling, via de werken van Max Weber, en plaatst zich zo in de school van 

de  Historisch-Institutionalisten.  Ook  hij  haalt  Max  Weber  en  Samual  Huntington  aan  als 

bewijs dat het culturele een sterke impact kan hebben op economische ontwikkeling. Hierbij 

zet  hij  verder  druk op de modernisatietheorie  die  culturele  wijzingen naar  Individualisme 

beschouwt als het gevolg van economische ontwikkeling en niet omgekeerd. De almacht van 

de economie op de maatschappelijke ontwikkeling wordt hiermee sterk in twijfel getrokken. 

Vanuit Huntington kan men dan weer stellen dat hoewel modernisatie de Verwestering bracht 

naar  landen  als  Japan,  deze  landen  hun  culturele  waarden  zoals  Confucianisme  hebben 

behouden en slechts de Westerse technologieën, maar niet cultuur hebben overgenomen. 

Hoewel de factor welvaart niet geheel kan worden uitgesloten –het onderzoek van Hamamura 

wijst inderdaad op een stijging van Individualisme met de welvaart van een land, ook in de 

Oost-Aziatische culturen-  kan de link ook niet rechtstreeks worden aangetoond: 

“Some cross-temporal patterns found in the United States do not fit  the pattern of rising  

Individualism,  and  findings  from  East  Asian  societies  suggest(…)  rising  collectivism.”  

(Hamamura, 2011)

Samengevat kunnen we dus stellen dat het onderzoek naar de link tussen stijgende welvaart 

en stijgend individualisme nog lang niet is afgerond en het resultaat onzeker is om met een 

grote zekerheid een link te kunnen leggen tussen beide voor dit onderzoek.

De reden van de discrepantie tussen hoge graad van collectivisme en stijgende welvaart die 

zich  uniek  bij  de  Oost-Aziatische  landen  manifesteert  lijkt  de  aanwezigheid  van  het 

Confucianisme te zijn. (Jandt, 2010)



2. Self Construal

De tegenstelling Individualisme-Collectivisme is één van de belangrijkste in de discipline der 

sociale wetenschappen en wordt vaak aangehaald om tal  van antropologische,  historische, 

economische etc. fenomenen te verklaren.4 Beiden zijn wat we noemen ‘culturele syndromen’ 

of  centrale  culturele  thema’s  waarbinnen  verscheidene  culturele  en  sociale  processen 

plaatsvinden. (Hamamura, 2011)

Historisch gezien hebben sociale psychologen het zogeheten  ‘construct of self’  altijd al als 

een onafhankelijke entiteit beschouwd. Als iets wat ons anders en apart maakt van andere 

mensen.  Recent  bewijs  toont  echter  aan  dat  in  de  meeste  gevallen  de  ‘construal  of  self’ 

grotendeels afhankelijk is van sociale variabelen, zoals de interactie en relatie met anderen en 

het lidmaatschap van sociale groepen. Individuen identificeren zich vaak volgens hun relatie 

met anderen en lidmaatschap van een welbepaalde sociale groep.

Het onderzoek naar self construal focust zich vaak op de crossculturele verschillen tussen 

West  en  Oost.  Onderzoekers  argumenteren  dat  individuen  met  Westerse  en  Oosterse 

achtergronden verschillen in hoe ze zichzelf zien en hun relaties met anderen. (Van Baaren, 

2003)

2.1. Individualisme

In  het  algemeen  is  de  Westerse  samenleving  een  individualistische  of  independente 

samenleving5,  d.w.z. een samenleving waarin individuen zichzelf beschouwen volgens hun 

eigen unieke en persoonlijke kenmerken : “Ik ben groot.” “Ik kan goed rekenen.” etc.. (Van 

Baaren, 2003)

Een  individualistische  samenleving  legt  voornamelijk  de  nadruk  op  het  bereiken  van 

persoonlijke  status  en  het  aangaan  van  vrijwillige  contractuele  relaties,  gebaseerd  op 

vertrouwen  en  interactie  met  vreemden.  Persoonlijke  verantwoordelijkheid,  een  egalitaire 

visie op de maatschappij en het belang van individuele vrijheid worden hoog in het vaandel 

gedragen. (Fernàndez, 2005)

Volgens Hofstede (2005) tenslotte kenmerken individualistische samenlevingen zich door een 

hoge  mate  van  tolerantie,  solidariteit  en  harmonie  ten  opzichte  van  andere  individuen. 

Individualistische culturen zullen zeer sterk de nadruk leggen op vertrouwen en als zodanig 

4Een kleine actuele bedenking: In wezen zou men ook de tegenstellingen in ons land tussen de meer individualistische 
Vlamingen en de meer collectivistische Walen kunnen verklaren aan de hand van self construal.

5 We zullen deze termen doorheen deze tekst door elkaar gebruiken.



hecht  een  individualist  een  hoge  waarde  aan  vrienden.  Deze  sociale  relaties  zijn,  in 

tegenstelling tot  de collectivistische culturen,  niet  gebaseerd op familie-  of clanverbanden 

maar  louter  op  vertrouwensrelaties  met  gelijkgezinden.  Mensen  worden  verwacht  eigen 

onafhankelijke meningen te verkondigen, conformeren met de groep is een teken van zwakte.

Deze onafhankelijkheid en drang naar erkenning leidt ertoe dat independente culturen een 

hogere  waardering  tonen  voor  originaliteit.  Intellectueel  eigendom  en  copyright  vloeien 

hieruit voort in de notie dat een creator het recht heeft de vruchten te plukken van zijn werk. 

Een  notie  die  de  meeste  collectivistische  culturen  vreemd  is.  Creativiteit  wordt  binnen 

interdependente  culturen  als  de  Chinese  belemmerd  door  juridische  beschermingen  op 

werken. De mogelijkheid een werk te kopiëren bevorderd de creativiteit.  Centraal in deze 

culturen staat het werk of product.  Binnen de individualistische culturen staan de creators 

centraal. (Millet, 2011)

2.2. Collectivisme

Individuen  die  eerder  collectivistisch  of  interdependent6 ingesteld  zijn  zullen  zichzelf 

beschouwen volgens hun relatie met andere individuen: “Ik ben de vriend van Tom.” “Ik ben 

de  vader  van  Valerie.”.  (Van  Baaren,  2003)  Hiertoe  behoren  voornamelijk  de  (Oost-) 

Aziatische samenlevingen, al kunnen we in het algemeen stellen dat ook de Afrikaanse en de 

Latijns- Amerikaanse samenleving hiertoe behoren.7 

Collectivistische  maatschappijen  hebben  meer  aandacht  voor  wat  we  noemen  ‘ascribed 

status’, d.w.z. status als zijnde iets wat men bereikt dankzij anderen of andere oorzaken louter 

dan diens eigen verwezenlijkingen. Hiermee kan zowel de hulp van factoren die men niet in 

de hand heeft8 als deze van de groep bedoeld worden. Het concept ‘groep’ en loyaliteit aan 

deze  groep houden dan ook grote  waarde  in  een  collectivistische  samenleving.  De groep 

kunnen we omschrijven als de verschillende sociale relaties die een mens aangaat gedurende 

zijn leven: de familie, clan, etnische groep, religieuze groep etc. Niet-groepsleden worden dan 

weer met wantrouwen bekeken. (Fernàndez, 2005) Individuen worden geacht de groep als 

geheel te onderhouden en vice versa. Wanneer slechts één individu uit een groep van twintig 

een inkomen heeft wordt deze geacht de gehele groep te onderhouden. Omgekeerd kan de 

6 We zullen deze termen doorheen deze tekst door elkaar gebruiken.

7 De Latijns-Amerikaanse samenleving is moeilijk te positioneren. Ze kan worden beschouwd als individualistischer dan de 
Oost-Aziatische, maar interdependenter dan bv. de Noord-Amerikaanse. Zie: Fernàndez I., Paez D. en Gonzàlez J. L. (2005). 
Independent and Interdependent Self-construals and Socio-cultural Factors in 29 Nations. Revue Internationale de  
Psychologie Sociale, 1. 36-42.

8 Een soort van ‘divine intervention’ zeg maar.



groep ook samenleggen om een hogere opleiding van een groepslid te financieren. Uiteraard 

met de verwachting dat deze later zijn hoger inkomen met de rest van de groep zal delen. 

Respect en zelfdiscipline worden hoog in het vaandel gedragen. Een individu die zich niet 

weet  te  conformeren naar  de  groepswensen zal  worden geviseerd.  Een dergelijk  individu 

berokkent  niet  alleen zichzelf  maar ook de gehele groep schade.  (Hofstede,  2005) Verder 

hebben  collectivistische  samenlevingen  i.t.t.  individualistische  samenlevingen  een  eerder 

ongelijke  visie  op  de  maatschappij.  Hiërarchische  structuren  en  autoritaire  leiders  zijn 

algemeen  meer  aanvaard  dan  bij  de  meer  egalitaire  individualistische  samenlevingen. 

(Fernàndez, 2005)

2.3. Belief and attitude

De eigenschappen van beide worden door sociale psychologen in de zogenaamde ‘belief and 

attitude scales’ gegoten. Deze geven de belangrijkste en meest overheersende waarden weer 

(in volgorde van hoog naar laag) van elk van deze samenlevingen. 

Zo zijn de belangrijkste individualistische waarden volgens Fernàndez  (Fernàndez, 2005) van 

hoog naar laag:

- Onafhankelijkheid.

- Persoonlijk  succes  en  erkenning:  “Ik  word  graag  individueel  erkend  en 

geapprecieerd.”

- Zelfkennis:  “Ik  heb  een  eigen  identiteit  die  ik  heel  belangrijk  vind  en  die  blijft 

onveranderd, ongeacht de persoon bij wie ik ben.”  

- Uniek zijn: “Ik geniet ervan om uniek en anders te zijn.”

- Privacy.

- Direct communiceren: “Ik zeg liever iets wat men niet graag hoort i.p.v. het risico te 

lopen onduidelijk te zijn.”.

- Competitie.

Collectivisme kent dan weer de volgende waarden (van hoog naar laag):

- Plichtsbesef t.o.v. de groep: “Ik blijf binnen de groep wanneer deze mij nodig heeft, 

ook  al  ben  ik  niet  gelukkig  binnen  de  groep.”  “Ik  respecteer  de  beslissingen  die 

genomen worden binnen de groep, ook al ben ik niet akkoord.”

- Verwantschap:  “Mijn  relatie  met  anderen  is  belangrijker  dan  mijn  persoonlijke 

succes.”



- Harmonie en werken in groep: “Ik doe er alles aan om de harmonie binnen de groep te  

bewaren.” 

- Respect voor bescheidenheid.

- Een gecontextualiseerde zelf: “Ik besta slechts in functie van het lidmaatschap van de 

groep”

- Respect voor hiërarchie. 

2.4. Enkele nuances

“We don’t have ‘one’ self.” (Cummings, 2011)
We gebruiken de term ‘eerder individualistisch of collectivistisch’ omdat individualisme en 

collectivisme uiteraard zelden in hun pure vorm voorkomen. De Westerse cultuur bestaat niet 

voor 100% uit individuen die 100% individualistisch zijn, net zoals Oost-Aziaten ook niet 

100% collectivistisch ingesteld zijn. Het is perfect mogelijk dat een individu die in de VS 

geboren  is,  er  heel  zijn  leven  heeft  gewoond  en  gewerkt  eerder  thuishoort  bij  de 

interdependente individuen. Bij de meeste individuen zitten beide self construals ingebed en 

bestaan ze naast elkaar. Welk type van self construal wordt geactiveerd hangt vaak af van de 

tijd en de omstandigheden. (Van Baaren, 2003)

 We kunnen wel aannemen dat bij steekproeven uit een populatie van Westerse en Oosterse 

mensen de Westerlingen overwegend bij de individualistische groep zullen thuishoren en de 

Oosterlingen  overwegend  bij  de  interdependente  groep  zullen  thuishoren,  zoals  menig 

onderzoek reeds heeft aangetoond. 

Dat individuen een mix hebben van independente en interdependente eigenschappen wordt 

mooi aangetoond door het onderzoek van Gardner et al.9 Deze schotelden individuen uit een 

individualistische samenleving (USA) en een interdependente samenleving (Hong Kong) een 

prime voor.  Een prime  houdt  in  dat  men voor  het  onderzoek de  deelnemers  een  verhaal 

voorschotelt dat:

a) Independentie weergeeft (bv. Een verhaal vanuit de ‘ik’ vorm.) 

b) Interdependentie weergeeft (bv. Een verhaal vanuit de ‘wij’ vorm.)

c) Geen van beiden weergeeft, dit is de controlegroep.

Hierna  werden  de  deelnemers  blootgesteld  aan  een  ‘value  inventory’ (cfr.  Het  Schwartz 

model) dat zowel individualistische als collectivistische kenmerken weergeeft.10

9  Zie ook het onderzoek van Stapel en Koomen: het befaamde experiment waarbij aan de subjecten werd gevraagd de 
persoonlijke voornaamwoorden te omcirkelen in teksten die respectievelijk in de ‘ik’ en ‘wij’ vorm werden 
geschreven. Zie: Stapel, D., & Koomen, W. (2001) I, we, and the effects of others on me: How self construal level 
moderates social comparison effects. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 766-781.

10 Dit zien we verder in de thesis wanneer we het over het Schwartz-model hebben.



Het onderzoek toonde aan dat wanneer Amerikanen geprimed werden met een interdependent 

verhaal, zij eerder de collectivistische waarden aanhingen en dat wanneer de individuen uit 

Hong Kong een independent verhaal voorgeschoteld kregen zij eerder de individualistische 

waarden aanhingen. Beiden uiteraard in vergelijking met hun controlegroep. (Van Baaren, 

2003)

Daar  individualisme  en  collectivisme  in  de  literatuur  afgebakend  worden  volgens 

geografische gebieden en/of bevolkingsgroepen kunnen we aannemen dat deze ingebed zijn in 

de  lokale  culturen.  Zoals  we  reeds  hebben  gezien  worden  deze  getriggerd   en  kunnen 

Europeanen perfect een collectivistische houding aannemen en Aziaten een individualistische, 

naargelang plaats, tijd en omstandigheden. Aangezien deze verdeling op geografische leest 

geschoeid  is  kunnen  we  stellen  dat  de  collectivistische  houding  wordt  geactiveerd  door 

omgang met de Aziatische medeburger, net als de Individualistische houding wordt getriggerd 

door  onze  omgang  met  onze  mede-Europeanen.  We  kunnen  dus  stellen  dat  onze 

respectievelijke omgeving een belangrijke invloed heeft op onze self construal. Hieruit volgt 

dat  onze  self  construals  worden  bepaald  door  onze  respectievelijke  culturen.  Dit  lijkt 

vanzelfsprekend  maar  het  is  niettemin  belangrijk  aangezien  we  vanuit  dit  opzicht  ons 

onderzoek kunnen beginnen. We definiëren in deze thesis enkele belangrijke variabelen die 

een cultuur bepalen of door een cultuur  bepaald worden en linken deze bijgevolg aan de 

respectievelijke self construal. 

2.5. West vs. the rest.

Self Construal wordt regelmatig, in de literatuur die over dit onderwerp handelt, beschouwd 

als  een  “West  versus  the  rest”-verhaal.  De  individualistische  Westerse  samenleving  staat 

tegenover de rest van de wereld die als collectivistisch wordt beschouwd. Heel vaak wordt 

China  of  het  grotere  Oost-Azië  genomen  als  concrete  case  die  de  collectivistische 

samenleving representeert.   ‘Het Westen’ dienen we echter ook een concrete geografische 

afbakening toe te kennen. Het zou immers al te simplistisch zijn als we de landen die tot de 

huidige Europese Unie en de VS11 in het individualistische hokje zouden duwen. Daarvoor 

zijn de culturele en historische verschillen van deze landen te groot, zelfs al maken ze deel uit 

van een gemeenschappelijke geografische en historische ruimte.  Zoals we in bijbehorende 

tabel kunnen vaststellen hebben de onderzoekers (Fernàndez, 2005) een score toegekend aan 

de graad van “Individualism” (IDV) in 29 naties. Het spreekt dan ook uiteraard voor zich dat 

11 En eventueel natuurlijk ook de landen die burgers bevatten met een Europese afkomst als Australië en Nieuw-Zeeland.



hoe hoger een land scoort op de puntenschaal, hoe individualistischer dat land kan worden 

beschouwd. Zo zien we dat de VS een score halen van 91 op de IND-schaal, daar waar China 

slechts 20 haalt. Concreet zien we via deze schaal ook dat het gehele Europese continent als 

individualistisch beschouwen een grove simplificatie zou zijn aangezien bepaalde Europese 

landen  heel  laag  scoren  op  de  IDV-schaal.  Griekenland  en  Portugal  behalen  met 

respectievelijk  35 en  27 punten een  score die  beide landen indeelt  in  de collectivistische 

categorie. Spanje zweeft met een score 51 tussen de twee. Dit betekent echter niet dat we 

kunnen spreken van een collectivistische Latijnse ruimte aangezien zowel Italië als Frankrijk 

met respectievelijke scores van 76 en 71 zeer hoog scoren en dus als individualistisch kunnen 

beschouwd  worden.  Concreet  kunnen  we  dus  stellend  dat  de  ruimte  die  wij  als  het 

individualistische “Westen” beschouwen de Angelsaksische (VS, VK) en Germaanse wereld 

is, met toevoeging van Italië en Frankrijk.

 



Tabel 112:  Nation Level Predictors. IDV = Individualisme, PDI = Power Distance, GNP = 
Bruto  Nationaal  Product  in  dollars,  SUP =  percentage  hoogopgeleiden,  HDI  =  Human 
Development Index, Egal. = Egalitarisme, Utili. = Utilitarisme.

12 Bron: Fernàndez, I., Paez, D. & Gonzàlez, J. L. (2005), “Independent and Interdependent Self-construals and Socio-
cultural Factors in 29 Nations.” Revue Internationale de Psychologie Sociale, 1. 35-63. 



Zoals we kunnen opmaken uit de tabel zien we dat sommige arme landen (Nigeria) wel hoge 

scores behalen op de IDV-schaal terwijl andere rijkere (Taiwan) dat niet doen, individualisme 

is dus niet enkel te wijten aan inkomen en welvaart! 

De resultaten van de Oost-Europese landen bekomen via een meer uitgebreide tabel uit het 

boek van Hofstede.  De resultaten uit Hofstedes boek komen in zekere zin overeen met wat 

we  kunnen  vaststellen  over  de  historische  ontwikkeling  binnen  deze  landen  sinds  de 

overheersing door deze collectivistisch ingestelde Europese macht.

“In  contrast,  countries  belonging  to  the  former  communist  bloc  were  more  collectivistic  

relative to other countries.” (Hamamura, 2011.)

Zo zien we in Hofstedes IBM-onderzoek (2005) dat Hongarije met een score van 80 heel 

hoog  scoort  in  de  IDV (individualism)  index  en  zelfs  gelijk  staat  met  Nederland.  Deels 

kunnen we dit  verklaren  door  het  feit  dat  Hongarije  met  haar  ‘goulashcommunisme’ een 

relatief  liberaal  parcours  heeft  kunnen  volgen  gedurende  de  communistische  periode  en 

relatief weinig invloed ondervond vanwege de Sovjet-Unie. De meeste Centraal- en Oost-

Europese  landen  scoren  lager  maar  bevinden  zich  nog  steeds  in  de  zone  die  we  als 

individualistisch kunnen beschouwen. Een halve eeuw communisme heeft dus haar sporen 

nagelaten maar was te kort  om de landen definitief in de collectivistische zone te duwen. 

(Hamamura, 2011)



Tabel 213: Individualism Index Values for 74 countries and regions. 

Over ‘de rest’ moeten we zeggen dat deze term uitgaat van heel wat Westers chauvinisme. De 

collectivistische  maatschappijen  kunnen  we  uiteraard  niet  als  een  restgroep  definiëren 

aangezien de meerderheid van de landen, volkeren, etc. die verspreid over de wereld leven 

kunnen  worden  beschouwd  als  zijnde  collectivistisch.  In  die  zin  is  het  Westerse 

13 Hofstede, G. en Hofstede, G.J. (2005). Cultures and Organizations. Software of the mind. New York, McGraw-Hill. 



individualisme relatief beperkt in geografie en behoort deze toe tot een minderheid van de 

wereldbevolking.  (Hofstede,  2005)  De  vraag  is  natuurlijk  of  dit  zo  zal  blijven  of  zal  de 

verspreiding  van  de  Westerse  welvaart  en  manier  van  leven  de  rest  van  de  wereld 

individualiseren? Dit past uiteraard in het wijdere debat rond het feit of het een evolutionair 

proces is of twee ‘manieren van leven’ die naast elkaar bestaan.  

“A pattern of culture can exist for centuries.(…) However, sometimes a pattern of culture can  

transform itself in a matter of a few decades as is seen in post-cold war eastern Europe.”  

(Hamamura,  2011) 

De resultaten van het onderzoek van Hamamura zijn in dezen alvast dubbelzinnig te noemen. 

Hamamura wijst  op wijzigende waarden in Oost-Aziatische culturen –hij  neemt Japan als 

casus- die wijzen op een Japanse cultuur die individualiseert. Hij wijst hierbij vooral op het 

stijgende aantal echtscheidingen, veranderende gezinssamenstellingen etc.

Toch lijkt deze verandering niet absoluut. Vele traditionele collectivistische waarden worden 

behouden en zelfs versterkt. Wat de theorie dat culturen individualiseren kan tegenspreken. 

Hamamura  wijt  deze  tegenstrijdige  gegevens  aan  een  verschil  in  hoe  de  verschillende 

volkeren hun cultuur zien. Japanners beschouwen zichzelf nog steeds als collectivistisch en 

zullen zich ook zo gedragen.

“Collectivism  in  Japan  today  is  likely  reflecting  legacies  of  historical  and  ecological  

conditions that evoked collectivism in the first place, and such a legacy has been carried  

forward by Japanese’s representations of their culture.” (Hamamura, 2011)

Ook het  fenomeen van een  ‘cultural  lag’ word naar  voren  geschoven:  sommige culturele 

eigenschappen  zullen  sneller  individualiseren  dan  andere  maar  uiteindelijk  zullen  ook  de 

collectivistische  culturen,  mits  enige  vertraging,  individualiseren.  Dit  is  een  ietwat  vage 

theorie aangezien er geen duidelijke notie is van hoeveel tijd over deze transformatie zal gaan, 

noch  waarom  sommige  culturele  eigenschappen  individualiseren  en  waarom  andere 

hardnekkig collectivistisch blijven.

Desalniettemin  laat  de  auteur  er  geen  twijfel  over  bestaan  dat  de  Westerse  cultuur  ooit 

collectivistisch  was  ingesteld.  Wanneer  deze  overgang  naar  Individualisme  concreet 

plaatsvond wordt echter geen notie over gemaakt. (Hamamura, 2011.)



3. Historisch kader

Deze bedenkingen zijn zeer relevant voor het verdere verloop van deze thesis. Als culturen 

inderdaad kunnen transformeren over  tijd  dan rest  ons  nog de vraag of  de  overgang van 

collectivisme naar individualisme tijdens de Romantiek een plotse gebeurtenis was, of een 

gebeurtenis  die  de  culminatie  was  van  eeuwenlange  ontwikkelingen  in  de  Europese 

maatschappij. Deze vragen zullen we hieronder proberen te beantwoorden. We vangen aan 

vanaf de periode van de Middeleeuwen. Dit omwille van verschillende redenen:

Ten eerste moeten we onszelf beperken inzake de historische periode die we beschouwen. Een 

paper die begint vanaf het begin der menselijke geschiedenis zou onmogelijk kunnen voldoen 

aan het  vereiste  maximum aantal  woorden. Het zou deze thesis  te  ver laten uitweiden en 

bovendien zou een rode draad verloren in de wijdere stroom van een wereldgeschiedenis.

Ten tweede is onze huidige maatschappij grotendeels een uitvloeisel van de middeleeuwse 

wereld.  Veel  van  onze  huidige  politieke  instellingen  en  theoretische  concepten  die  we 

handhaven,  zoals  constitutionalisme  en  federalisme,  kennen  hun  oorsprong  in  de 

Middeleeuwen. Het gaat hier zowel om onze vorm van politiek als de invloed die instellingen 

als  de  katholieke  kerk  op  onze  maatschappij  gehad  hebben.  Bovendien  geven  de 

Middeleeuwen ons een duidelijk startpunt voor onze geschiedenis. We kunnen stellen dat de 

Europese maatschappij hier een soort reset heeft moeten doormaken na een lange periode van 

neergang, de Duistere Middeleeuwen genaamd, zowel demografisch, economisch, cultureel 

etc., trad er een herstel op. Gedurende dit herstel werd onze huidige maatschappij geboren. 



Het  ontstaan  van  de  grote  steden,  parlementaire  representatie,  het  ontstaan  van  Europa’s 

militaire  overwicht  en het  economisch-cultureel  herstel  na de  val  van het  Romeinse  Rijk 

vonden allen in deze periode plaats.  

De Klassieke Wereld wordt hier buiten beschouwing gelaten, behalve in die paragrafen waar 

zij relevant is zoals de Renaissance. Dit heeft niets te maken met ad hoc te werken maar met 

pure  logica.  Zoals  reeds  gezegd  is  onze  huidige  maatschappij  een  uitvloeisel  van  de 

Middeleeuwse. De Middeleeuwse maatschappij is natuurlijk ook voor een deel een uitvloeisel 

van de Klassieke wereld dus waarom kunnen we deze hier niet bij beschouwen? De reden 

hiertoe, naast het argument van beperking en plaatsgebrek, is tweedelig. 

Ten eerste was de Klassieke wereld helemaal niet Westers gericht, maar op het Oosten gericht. 

Het  centrum  van  de  Grieks-Romeinse  beschavingen  lag  in  de  oostelijke  delen  van  het 

Romeinse  Rijk.  

Ten tweede, en dit is de belangrijkste reden, heeft het Westen niet veel overgenomen uit de 

Klassieke wereld op de rechtstreekse manier. Veeleer heeft het deze zaken door heruitvinding 

en imitatie overgenomen, 1000 jaar nadat de Klassieke rijken verdwenen waren. Dit leid ertoe 

dat  de  overgenomen  Klassieke  concepten  als  ‘democratie’,  ‘burgerschap’,  ‘republiek’ etc. 

soms totaal andere betekenissen hadden dan hoe de Klassieken deze begrepen. De Westerse 

beschaving die wordt beschouwd door zovele auteurs, kent haar ontstaan pas in de hoge en 

late Middeleeuwen. Vandaar dat wij deze thesis vanaf deze periode zullen aanvangen.

“Het Westen krijgt pas vorm in de gekerstende wereld in 500-1500 n. C.” (Vanhaute, 2008)



3.1. De Middeleeuwen

Deze  Middeleeuwen  waren  globaal  gezien  een  vrij  uniforme  periode  in  de 

wereldgeschiedenis.  Zowel  in  het  Westen  als  in  het  verre  Oosten  zijn  er  socio-culturele 

parallellen  te  zien  in  de  leefwereld  van  de  Middeleeuwse  wereldburger.  Centraal  gezag 

brokkelde geleidelijk aan af ten koste van regionale vorsten en de steden. Terwijl de koning 

van Frankrijk zijn macht overvleugeld zag door de hertogen van Normandië en de graven van 

Vlaanderen,  zag  de  Russische  Grootvorst  zijn  macht  wegslippen  in  de  handen  van  de 

regionale vorsten zoals de vorst van Vladimir-Soezdal. Ook de Chinese en Japanse keizers 

zagen hun macht versplinteren in de handen van regionale heersers en militaire potentaten. 

Deze regionale vorsten  bleken echter  niet  oppermachtig te  zijn.  Versterkt  door  de  handel 

begonnen de steden meer macht te eisen van zowel de leenheer (de vorst) als zijn leenmannen 

(de  regionale  heersers).  Deze  conflicten  zouden  een  groot  deel  van  zowel  de  latere 

Middeleeuwen  als  de  vroegmoderne  periode  domineren.  In  Frankrijk  en  Rusland  zouden 

uiteindelijk de vorsten winnen en absolute centralistische heerschappijen installeren. (Detrez, 

2008.)  Beide  landen  zullen  echter  in  hun  eigen  revoluties  deze  heerschappijen  zien 

verdwijnen.  De absolute  monarchie,  een  sterk  hiërarchisch  en  centralistisch  systeem,  zou 

verdwijnen gedurende de 19e eeuw in de meeste Europese landen.14 Zoals we later in deze 

thesis zullen zien zullen we het verdwijnen van deze regimes koppelen aan de opkomst van 

het  Individualisme  in  de  Europese  samenleving.  Het  Middeleeuwse politieke  en  militaire 

landschap werd gedomineerd door krijgersklassen. De Europese ridder en Japanse samoerai 

zijn hier uitstekende voorbeelden van. Deze gingen contracten aan met leenheren waarin zij 

beloond  werden  met  landen,  dienaren  en  rijkdommen  in  ruil  voor  militaire  dienst.  Zij 

domineerden over de resterende (boeren)bevolking als feodale heren (Palmer, 2007.)  

3.1.1. Power Distance

De Middeleeuwse maatschappij voldoet vormelijk alvast aan quasi alle kwaliteiten die een 

collectivistische samenleving kenmerken.

14 In Oost-Europa zou dit pas in het begin van de 20 eeuw zijn. Tijdens of na de Eerste Wereldoorlog die de staten dergelijke 
mate verzwakte dat zij hun ontevreden bevolking niet meer konden bedwingen. Zeker niet nadat het leger de kant van het 
volk koos.



 De  Middeleeuwse  maatschappij  was  in  alle  opzichten  een  sterk  hiërarchische 

standenmaatschappij waarbij de feodale heren en kerk de plak zwaaiden over de resterende 

bevolking, die in feite niets meer had dan de status van slaaf.15 Boeren mochten hun land niet 

verlaten of trouwen zonder toestemming van de leenheer en waren deze gratis arbeid of delen 

van  de  oogst  schuldig  in  graan  of  goudgeld.16 

Deze  feodale  maatschappij  was  een  symbiose  tussen  de  Germaanse  tradities  van  gift-

exchange  en  de  Romeinse  traditie  van  landdistributie  aan  loyale  soldaten.  De  nieuwe 

koninkrijken die de Germanen op de Romeinen veroverden vereisten een ander systeem dan 

de traditionele en veel kleinschaligere geschenkenruil die tot voorheen populair was binnen de 

Germaanse cultuur. De komst van de nieuwe koninkrijken leidde tot een nieuw aristocratisch 

patronagesysteem. Strijders die zich bonden aan de heersers werden vanaf heden beloond met 

land  en  (kerkelijke  en  wereldlijke)  titels.  

Het groeiende belang van cavalerie leidde ertoe dat enkel de rijkeren zich konden veroorloven 

oorlog  te  voeren.17  Dit  leidde  ertoe  dat  oorlog  niet  langer  werd  gevoerd  door  de  vrije 

boerenklasse maar door een kleine groep militaire specialisten die de resterende bevolking 

zou gaan domineren. De vrije boerenklasse verkleinde over de jaren en groeide uit tot wat 

men de horigen zou noemen.

Horigen hadden in wezen twee oorsprongen. 

Enerzijds  kwamen  zij  voort  uit  de  vrije  boeren  die  zich  in  de  chronisch  onveilige 

middeleeuwse maatschappij bonden aan de militaire specialisten voor bescherming. In ruil 

voor onderdanigheid en een betaling in natura kregen de horigen bescherming van hun nieuwe 

feodale  heer.  

Anderzijds kwamen zij ook voort uit de slavenpopulatie van de Oudheid die haar situatie zag 

verbeteren. Dit was zowel door kerkelijke veroordelingen van slavernij als principe18 als door 

redenen van verwantschap. Veel slaven uit de Oudheid waren door de Romeinen genomen uit 

autochtone  bevolkingsgroepen.  Toen  de  Germaanse  krijgerklassen  de  sociale  bovenlaag 

vormden, verkleinde dit de afstand tussen meester en slaaf. Het uiteindelijke resultaat was het 

15 Officieel was slavernij verboden door de katholieke kerk maar in de praktijk bleek dit vaak dode letter. Ook de kerk had 
in principe slaven, ook al noemden zij deze ‘leenmannen’. 

16 Aanvankelijk dienden de boeren in natura te betalen vanwege grote tekorten aan geld op het Europese continent. Later, 
toen deze tekorten minderden, eisten de heren geldelijke betalingen.

17 Ieder moest immers in zijn eigen uitrusting kunnen voorzien. Enkel rijkere vrije mannen konden dit, of als zij de militaire 
dienst wilden ontwijken betaalden zij de uitrusting van een andere ridder.

18 Al was dit standpunt dubbelzinnig aangezien de kerk ook vond dat in slavernij terecht komen een straf voor begane 
zonden is.



ontstaan van de klasse van de horigen. Een horige was verplicht te werken op domeinen van 

de heer en mocht deze niet verlaten zonder uitdrukkelijke toestemming.

De boeren werden dus gebonden aan hun gronden en aan de grondheren. De reden hiervoor 

was dat in het dunbevolkte Europa arbeid een schaars goed was geworden en bovendien dat 

het  ontbreken van een  solide  publiek belastingssysteem ertoe  leidde  dat  de  afroming van 

agrarische surplussen de enige bron van inkomsten was voor de adel. (Blockmans, 2006) 

In essentie kende iedereen zijn en haar plaats en was sociale mobiliteit quasi uitgesloten.

“Voordat  de  steden  begonnen  te  bloeien  kwam de  maatschappij  inderdaad  voor  als  een  

statische  gemeenschap,  waarin  elke  mens  zijn  plaats  toegewezen  kreeg  in  een  

wezenshiërarchie die van God afhangt en door het feodaal stelsel geïnstitutionaliseerd was.”  

(Taymans, 1985.)

De groei van deze steden zou ook het ontstaan inluiden van een nieuw soort burger naast de 

adel en het gewone volk: de stedeling. Deze stedelingen begonnen zichzelf als een aparte 

klasse te beschouwen met een eigen cultuur en eigen rechten. Dit zou leiden tot spanningen 

met  de  adel  en  vorsten,  maar  ook  met  de  plattelandsbevolking  die  zij  als  inferieur 

beschouwden.  Deze  stadsrechten  ontstonden  uit  een  gemeenschappelijke  drang  naar 

veiligheid  en  resulteerden  in  vergevorderde  vormen  van  gewoonterecht.  Dit  gevoel  van 

kwetsbaarheid lag niet alleen aan de hoge mate van wetteloosheid die in de middeleeuwse 

maatschappij bestond maar ook aan de bijzondere kwetsbaarheid van haar positie als zijnde 

een  entiteit  die  volledig  afhankelijk  is  van  wat  van  buitenaf  ingevoerd  wordt.  Hierdoor 

moesten  de  stedelingen  hun  krachten  bundelen  om de  macht  van  het  collectief  te  laten 

spreken. Stedelingen zwoeren elkaar te beschermen en de vrede te bewaren in een collectieve 

eed op heilige voorwerpen.19 Al snel werd de stad een symbool voor vrede en veiligheid. De 

rijkere  steden  konden  al  snel  hun  fortuin  aanwenden  om  hun  collectieve  macht  te 

maximaliseren en dit ook te tonen. Grote muren werden gebouwd om de stad te beschermen 

van zij die haar wilden beroven of haar vrijheden af te nemen. Grote bouwprojecten moesten 

de macht van de stad tegenover de buitenwereld symboliseren.  Kenmerkend hiervoor zijn 

Belforten  die  over  de  gehele  Nederlanden  en  Noord-Frankrijk  gevonden kunnen worden. 

Gedurende de 11e en 12e eeuwen werden meer bevoegdheden door de steden geëist. Steden 

wilden zelf wetten opstellen en deze afdwingen en de volledige controle over de rechtspraak 

19 Deze bleken echter al snel dode letter aangezien verschillende families en clans elkaar bevochten om de dominante macht 
in de stad te worden. Vooral in de rijke Vlaamse en Noord-Italiaanse steden was dit het geval. Kenmerkend zijn de strijd 
tussen de ambachtenclans in onze steden (Jacob van Artevelde) en de strijd tussen de verschillende handelaars en 
bankiersfamilies in Italië (de Medici en de Pazzi in Firenze bijvoorbeeld). Ook onderling vochten de steden vaak en werden 
de kleinere steden door de grote onderworpen. Van een zekere mate van democratische solidariteit was dus met andere 
woorden geen sprake.



en het heffen van belastingen. Deze vrijheden werden met hand en tand verdedigd tegen de 

incursies van de feodale vorsten.  “Stadsluft macht frei” was het credo en hield een speciaal 

stedelijk privilege in. Iedere stadsbewoner die een jaar en een dag in de stad woonde was 

automatisch (juridisch gesproken) vrij, ongeacht het feit of hij daarvoor vrij of onvrij was. Het 

spreekt voor zich dat de feodale vorsten hier niet enthousiast over waren. (Blockmans, 2006) 

Desalniettemin moesten zij vaak toegeven aan de stedelijke eisen. Dit omdat de vorsten in de 

eerste plaats relatief arm waren, te arm om een eigen staand leger te onderhouden. De steden 

betaalden vaak de grootste toelagen voor de vorstelijke legers. Bovendien hadden deze steden 

zelf  eigen troepen en sterke verdedigingen, waardoor een militaire campagne tegen dezen 

kostelijk zou zijn, in zowel manschappen als geld. Bovendien waren het vaak de gilden die 

het in de steden voor het zeggen hadden. Vorsten waren doorgaans niet geneigd al teveel tegen 

deze instellingen in te gaan aangezien deze sterke grondwettelijke fundamenten hadden in 

veel provincies. (Lis, 2006) Vaak was toegeven aan de stedelijke eisen het minste kwaad. 

Deze trend zou gedurende de Vroegmoderne Tijd worden omgekeerd vanwege de groeiende 

politieke en militaire macht en rijkdom van de vorsten. (Vermeir, 2008)

‘Geen ander  verschijnsel  heeft  in  de  Europese  geschiedenis  voor  de  industrialisatie  zo’n  

diepe invloed uitgeoefend als het proces van verstedelijking dat vanaf de tiende eeuw op gang  

kwam.” (Taymans, 1985)

De steden waren dus met andere woorden ‘eilanden’ waar een ander waardepatroon gold dan 

in de rest van de Middeleeuwse samenleving. Deze steden hadden een eigen rechtssysteem 

dat de rechten van de individuele stadsmens of ‘poorter’ beschermde tegen willekeur van de 

feodale heren.  Deze stedelijke maatschappij  was ook een egalitaire maatschappij  die sterk 

afstak tegen de hiërarchische feodale maatschappij. (Basabe, 2005.) Het antieke principe van 

de res  publica vond hier  opnieuw ingang.  Toen de steden in  opstand kwamen tegen hun 

vorsten  stelden  zij  geen  eigen  vorsten  aan  maar  riepen  zichzelf  doorgaans  uit  tot 

onafhankelijke  republieken.  Stedelijke  burgers  waren  in  principe  gelijk  voor  de  wet  en 

vormden een gemeenschap, die haar zaken in publiek verband regelt en een collectief verband 

vormde. Er was een duidelijk onderscheid tussen het publieke en private domein. Een concept 

dat de feodale vorst vreemd was. Deze maakte namelijk geen onderscheid tussen bijvoorbeeld 

de  staatsuitgaven  en  de  privé-uitgaven  van  de  vorst.  (Blockmans,  2006.)  Desalniettemin 

moeten we deze stedelijke maatschappijen niet beschouwen als ‘eilanden van individualisme’. 

Hoewel de eerste kiemen van individualisme hier reeds aanwezig zijn in de groei van de 

welvaart  en intrede van de democratische principes als  burgerschap waren deze stedelijke 

maatschappijen ook letterlijk eilanden, intern en extern. Zij sloten zich af van de buitenwereld 



en  wantrouwden  buitenstaanders.  Patronen  die  meer  de  collectivistische  maatschappijen 

kenmerken. 

Dit was dan ook de fundamentele beperking van de Middeleeuwse stedelijke samenleving: 

particularisme. De steden lieten niet aan hun rechten tornen, maar evenmin wensten zij deze 

te delen. Het burgerschap, met haar bevrijdende en egalitaire karakter, werd een exclusiviteit, 

een beperkt stelstel van privileges die niet golden voor de uitgeslotenen. (Blockmans, 2006) 

En intern waren de gilden diegenen die het voor het zeggen hadden. Deze zouden evolueren 

tot sterk hiërarchische genootschappen. (Lis, 2006)

 “Dit apart willen zijn en blijven, bleef kenmerkend voor stedelijke samenlevingen in pre-

industrieel Europa. (..) Burgers letten alleen op hun eigen directe belang en konden er niet  

toe komen om hun privileges met anderen te delen.  Pas na de Franse Revolutie heeft  de  

strikte territorialisering van het recht zich overal doorgezet.” (Blockmans, 2006.)  

3.1.2. Religie

De centrale  ‘economische’ leer  in  de  Middeleeuwse  periode  was  deze  van  Thomas  Van 

Aquino. De Thomistische leer combineerde de beperkte economische kennis met filosofische 

(voornamelijk  deze  van Aristoteles)  en  theologische  moraal.  Thomas  Van Aquino en  zijn 

volgers20 wezen herhaaldelijk op het belang van sociale vrede en een stabiele maatschappij. 

Deze  stabiele  en  perfecte  maatschappij  was  uiteraard  de  dan  heersende  feodale 

standenmaatschappij. Het belang van de gemeenschap en sociale stabiliteit wordt boven deze 

van  het  individu  geplaatst.  De  invloed  van  de  kerk  op  de  economie  was  gedurende  de 

scholastieke periode alomtegenwoordig, zelfs in die mate dat het instituut zelf economische 

wetten uitvaardigde. Het maken van winst werd sterk aan banden gelegd en ondergeschikt aan 

de  waarden  van  het  christelijke  broederschap.  Het  vragen  van  interest  werd  gewoonweg 

verboden.  (Taymans, 1985.) 

De  onmacht  van  de  centrale  regeringen  in  deze  periode  lieten  ruimte  vrij  voor  meer 

gelokaliseerde instellingen om een belangrijke rol in het leven van de lokale bevolking te 

spelen. De meest invloedrijke van deze instellingen was de Katholieke Kerk.  De kerk was op 

dit moment het rijkste instituut ter wereld. Rijker dan menig vorst. Deze rijkdom was niet  

gecentraliseerd in Rome maar verdeeld over de verschillende instellingen van deze kerk die 

over Europa verspreid waren. Deze rijkdom liet de kerk toe een sleutelpositie in te nemen 

20O.a. Duns Scotus, die wees op de prijs als signaal naar de behoeften van de gemeenschap. Winst mocht worden gemaakt 
als redelijke vergoeding voor de geleverde arbeid. Deze redelijke vergoeding was echter afhankelijk van de respectievelijke 
plaats in de standenmaatschappij. Bovendien was het onderscheid tussen natuurlijke en reële prijs onbestaande, net als het 
concept van vrije concurrentie.



binnen  de  Middeleeuwse  maatschappij  via  verschillende  vormen  van  maatschappelijke 

weldadigheid zoals armenzorg, ziekenzorg, weeshuizen… Hierdoor kreeg deze niet alleen een 

hoog moreel gezag bij de brede bevolking, maar ook een hoge dosis aan politieke macht. 

Deze kerk was naar alle maatstaven een collectivistisch instituut. Ideologisch gezien preekte 

de kerk voor een geünificeerde christelijke wereld waarin de modale christen zijn leven wijdt 

aan een wandel die conform staat met de christelijke boodschap. De christelijke geloofsleer 

preekte voor een eenheid der naties en  zorg voor de zwakkeren in de maatschappij. Dit alles 

vanuit de kerkelijke hiërarchie die diende gerespecteerd te worden. Deze kerk zag zichzelf als 

het  enige  licht  der  beschaving  binnen  de  duistere  barbaarse  middeleeuwse  wereld. 

‘Individualisme’21 en  het  ontwikkelen  van  de  persoonlijke  zelf  werden  op  neergekeken. 

Verschillende Bijbelse verhalen benadrukken het egoïsme van de winstzoekende mens, van 

diegene  die  louter  op  zelfontplooiing  is  gericht.  Centraal  in  het  Christendom  staat  de 

gemeenschap. Deze ideale gemeenschap kunnen we visualiseren door het typische dorp rond 

de  kerktoren-mentaliteit,  waarbij  deze  kerk  centraal  staat  in  het  sociale  dorpsleven. 

Belangrijk voor deze kerk was het handhaven van de interne uniformiteit. Dit betekent dat 

diegenen die de geloofsleer niet willen aanvaarden moeten bestempeld worden als paria’s en 

als bedreigingen werden gezien voor de christelijke gemeenschap. Zij werden bestempeld als 

heidenen en ketters.22 (Blockmans, 2006.)

Om samen te vatten kunnen we dus stellen dat de kerk alle eigenschappen heeft van een sterk 

collectivistisch instituut: een sterke hiërarchie, zowel intern als extern ten opzichte van het 

volk,  gelegitimeerd  door  God,  een  focus  op  de  gemeenschap  en  een  aversie  voor 

buitenstaanders die het ideeëngoed niet ondersteunen. De religieuze uniformiteit dient tot het 

afsluiten van de in-groep voor buitenstaanders.

3.1.3. Welvaart

Het herstel van de economische groei en de hierop volgende urbanisatie sinds 950 zal een 

belangrijke  bijdrage  leveren  aan  de  latere  ontwikkeling  van  het  individualisme  in  onze 

streken. Zoals Basabe en Ros stellen zijn ontwikkelingen zoals economische groei, urbanisatie 

en  het  verschuiven  van  het  belang  van  de  familie  op  haar  geheel  naar  de  kernfamilie 

belangrijke  ontwikkelingen  naar  een  Individualistische  maatschappij.  Elk  van  deze 

ontwikkelingen hebben één en hetzelfde effect tot gevolg: het vergroten van de beschikbare 

21 We gebruiken deze term hier vrij. Voor de Middeleeuwse mens was het concept ‘Individualisme’ een onbekend concept. 

22 Ketters werden doorgaans gezien als de grootste bedreiging aangezien zij de Christelijke leer kenden en ervoor kozen 
deze te verwerpen.



grondstoffen en daaruit volgende: een hogere mate van keuze en autonomie. (Basabe, 2005) 

Zoals we echter reeds hebben gezien zijn deze ontwikkelingen niet absoluut. Er zijn namelijk 

rijke, geürbaniseerde samenlevingen die sterke collectivistische trekken vertonen, alsook arme 

niet-geürbaniseerde samenlevingen die individualistisch zijn. Aannemende dat er geen zware 

onderzoeksfouten gemaakt zijn door Hofstede (2005) en Fernàndez (2005) moeten we dus 

stellen dat het geen absolute waarheid is dat een stedelijke omgeving noodzakelijk leidt tot 

individualisme.  Wat  we  wel  kunnen  stellen  is  dat  er  een  duidelijke  correlatie  is  tussen 

urbanisatie  en  individualisme.  (Fernàndez,  2005.)  Dit  wordt  ook  bevestigd  door  Basabe 

(2005):

“Urbanization, associated with industrialization, with the development of the market, with  

modernization and with greater complexity of social life, appears to reinforce instrumental  

individualism. According to Triandis (1995), on the other hand, life in small towns and rural  

life in dense communities reinforces social control and collectivism.” (Basabe, 2005)

Het  economische  leven  werd  gedomineerd  door  de  heren  op  het  platteland  aangezien 

landbouw de belangrijkste economische activiteit was. (zie supra bij Power Distance) In de 

steden  waren  de  gilden  de  dominante  economische  macht.23 Deze  gilden  trachtten  de 

industriële productie van de verschillende beroepstakken te monopoliseren. Dit deden ze door 

enerzijds  de  politieke  macht  binnen  de  steden  te  verwerven  (infra)  en  de  wetgeving  te 

manipuleren.  Anderzijds gebruikten zij economische wapens door hun concurrenten kapot te 

concurreren met hun superieure grondstoffen waardoor zij de prijzen konden manipuleren.

Deze gilden ontstonden door het samenwonen in één straat van individuen die min of meer 

dezelfde  beroepsactiviteit  uitoefenden.  Zij  werden  hiertoe  bevolen  door  de  stadsbesturen, 

teneinde gemakkelijker kwaliteitscontroles te kunnen uitvoeren. Zo was er een bakkersstraat, 

kleermakersstraat  etc.  De  Gentse  Vleeshal  is  hier  een  mooi  voorbeeld  van.  Deze 

ambachtslieden verenigden zich vervolgens in  de verschillende ambachtsgilden,  met  steun 

van de lokale overheden die dachten dat zij hierdoor de ambachtsleden beter zouden kunnen 

beheersen. Ook hoopten zij dat dit de kwaliteit en de prijs van de producten ten goede zou 

komen,  ten  voordele  van  zowel  de  producent  als  de  consument.  Voor  de  gildeleden  zelf 

hadden  deze  verenigingen  tot  doel  het  verlenen  wederzijdse  bijstand  en  het  houden  van 

gemeenschappelijke kerkelijke erediensten.24  In praktijk traden zij op als een vroege vorm 

van sociale zekerheid en verleenden zij bijstand aan invalide leden of weduwen en wezen van 

23 Vanaf de 11e eeuw in Italië, de 14e eeuw in onze streken.

24 Iedere gilde die ertoe deed had een eigen privéaltaar in de grote kerken.



gildeleden.  Ambachtsgilden  kregen  van  de  steden  exclusieve  juridische  erkenning  als 

monopolistische beroepsvereniging: alleen leden van de gilde mochten een beroep uitoefenen 

en de opleidingen werden strikt intern voorzien.

Ironisch genoeg kregen zij deze officiële erkenning lang voor zij ook maar de macht hadden 

in de steden. Gedurende deze periode was het stadsbestuur exclusief in handen van patriciërs. 

Later wanneer de gilden de dominante macht in de stedelijke politiek zullen worden zullen zij 

deze  monopolies  uitbreiden  en  hardnekkig  beschermen.  De  intrede  van  de  gilden  in  de 

stedelijke politiek was een gevolg van hun groeiende economische macht. Deze economische 

macht,  gecombineerd met een uitstekend administratief  systeem lieten de gilden toe eigen 

militaire  troepen  op  te  richten.  In  Vlaanderen  zouden  deze  troepen  cruciaal  zijn  bij  de 

overwinning op de Fransen in 1302, waarna de gilden hun overwinning konden verzilveren 

door een aandeel in de stedelijke politiek te verwerven.  (Blockmans, 2006) In steden waar 

deze gilden de macht verwerven zouden na verloop van tijd evolueren naar meer dan louter 

beroepsverenigingen. Wie bestuurlijke macht wilde verwerven deed dit door lid te worden van 

een gilde. (Lis, 2006)

Toch was de macht van de gilden niet absoluut. Vooreerst waren de gilden niet homogeen 

ingedeeld per beroepstak maar eerder een samenraapsel van verschillende beroepstakken. Dit 

leidde  soms tot  felle  concurrentiestrijd  tussen  de verschillende  gilden  bijvoorbeeld  tussen 

metselaars, kunstschilders en beeldhouwers rond het toekennen van overheidscontracten. (Van 

Eeghen, 1965). Naast versplintering waren er echter ook fenomenen van ad hoc verzamelen. 

Sommige gilden die dan wel werden aangeduid als zijnde de gilde van bv. de metsers konden 

ook andere beroepstakken bezitten die in de verste verte niets met metsen te maken hadden, 

zoals bv. appeltelers. In Leuven bijvoorbeeld, bevatte de gilde der smeden minder dan 12 

verschillende  beroepstakken.  In  Lier  bevatte  de  gilde  van  de  handelaars  45 

beroepscategorieën, waarvan heel weinig ook effectief iets met handel te maken hadden. (Lis, 

2006)  Het  zogezegde  monopolie  dat  de  gilden  hadden  op  het  uitoefenen  van  bepaalde 

beroepen was echter meer in naam dan werkelijkheid. De gilden hadden vaak te leiden onder 

concurrentie  van  elkaar  maar  ook  van  de  zogenoemde  ‘beunhazen’,  mensen  die  het 

gildeberoep stiekem uitoefenden zonder lid te zijn van die gilde. Het aanpakken van deze 

beunhazen bleek niet altijd even makkelijk te zijn. Meestal mochten de gilden bekeuringen 

uitgeven, maar vaker werd gekozen voor een pragmatischer aanpak en werden de beunhazen 

ingelijfd omdat zij goedkopere arbeid leverden. (Van Eeghen, 1965) Verder waren de gilden 

ook uitsluitend een stedelijk fenomeen. In de dorpen en het platteland bestonden de gilden 

niet en lagen de lonen bijgevolg veel lager, wat ondernemers ertoe aanzette hun activiteiten 



naar  het  platteland te  verplaatsten.  Dit  zou leiden tot  een  verplaatsing  van de  industriële 

activiteit naar het platteland waardoor de afzet van de gilden in het gedrang kwam. Dit leidde 

tot  een  reactie  van  verdere  afsluiting  voor  nieuwkomers,  juridische  en  economische 

discriminatie en zelfs militair geweld van de steden tegen de kleinere concurrentiecentra. De 

enige manier waarop de gilden zich konden blijven handhaven was door zich te specialiseren 

in  hoogwaardige  en  zeer  verfijnde  producten.  Door  deze  juridische  en  geografische 

beperkingen was het inlijven van beunhazen van buiten de stad was dan vaak ook de enige 

manier om dit fenomeen te bestrijden.

We zien in deze gilden duidelijk de structuren van een organisatie die op collectivistische leest 

is geschoeid. Relaties en posities tussen en van de verschillende gildeleden waren duidelijk 

vastgelegd en afgebakend. (Lis,2006) Lidmaatschap is strikt exclusief en de in-groep wordt 

hardnekkig beschermd tegenover eventuele concurrerende entiteiten van buitenaf.  Eens lid 

van  een  ambacht  bleef  men  hieraan  verbonden,  dit  wordt  aangeduid  met  de  term 

‘gildedwang’. Wie ambachtsmeester wou worden en dus wou opklimmen op de sociale ladder 

van de groep moest zich aan heel wat verplichtingen ten opzichte van deze groep houden. 

Burgerschap van de stad was vereist, alsook moest men zijn sociale status aantonen door een 

eigen  atelier  te  hebben  en  een  feestmaal  te  geven  voor  de  groepsleden.  Naarmate  de 

concurrentie verscherpte,  werd lidmaatschap exclusiever  en kwamen er  meer  materiële  en 

juridische  vereisten  om tot  de  in-groep  te  gaan  behoren.  Zo  werden  gevestigde  posities 

afgeschermd tegen nieuwkomers en leden van buiten de groep. Entreegeld voor individuen 

van buiten de stad werd aanzienlijk verhoogd, terwijl dat voor kinderen van leden van de 

gilde  aanzienlijk  werd  verlaagd.  Zo  ontstond  een  tendens  van  erfelijkheid  binnen  de 

ambachten. (Blockmans, 2006) Deze erfelijkheid zette zich dan ook door tot de stadsbesturen 

en al snel waren deze in handen van een beperkte groep families die de meesterposities binnen 

de gilden en bestuurlijke posities binnen de steden zouden monopoliseren. De gilden zouden 

de strijd met elkaar aangaan om binnen de stad de dominante positie te verwerven. Leden van 

de  gilde  identificeerden  zich  sterk  met  deze  gilde.  Er  werden  imposante  gildenhuizen 

opgetrokken en iedere gilde had eigen banieren en rituelen waarmee een sterk gevoel van 

eigenwaarde en trots op de groep werd opgeroepen. De stedelijke ruimte werd symbolisch 

toegeëigend door  processies,  vaak in  militaire  uitrusting.  (Lis,  2006)  Wie een  kans  wilde 

maken op sociale  promotie,  zij  het meesterschap of stadsbestuur,  kon dit  niet  waarmaken 

zonder lid te zijn van een gilde. Sociale mobiliteit was dus enkel mogelijk voor leden die tot 

de in-groep behoorden. (Blockmans, 2006.)



“…workers outside of the guild system were often an object of suspicion and even fear.”  

(Fitzsimmons, 2010)

Fitzsimmons  (2010)  wijst  in  zijn  werk  ook  op  de  sociale  functie  van  de  gilden.  In  een 

maatschappij waar de staatsmacht nog relatief poreus was en politiediensten zich nog niet of 

nauwelijks gevormd hadden, waren de gilden een factor van stabiliteit. Zij dienden het gedrag 

van hun leden te controleren en in te tomen en sociale en economische stabiliteit te promoten. 

De gilde was niet alleen een economisch maar ook een sociaal instituut dat de plaats van 

iemand  in  de  hiërarchie  duidelijk  afbakende.  Het  contact  met  de  gemeenschap  werd 

onderhouden door religieuze projecten en liefdadigheid.

Deze religieuze praktijken en processies hadden ook nog een ander doel.  Deze symbolen 

dienden niet  alleen  om de  macht  van de  gilden  te  onderstrepen,  haar  ook om zich  af  te 

zonderen van de rest van de gemeenschap door te wijzen op hun eigenheid en het feit dat zij 

een aparte sociale groep zijn. Ze wilden zich tonen als respectabele burgers en leden van een 

exclusieve organisatie, die heel anders is dan al wie hierbuiten staat. (Lis, 2006)

3.1.4. Geografie en pathogenen (Hofstede & Fincher)

Voedselschaarste was een terugkerend fenomeen gedurende de gehele pre-industriële periode. 

Toch was hongersnood van epische proporties een zeldzaamheid onze maatschappij, zelfs in 

de Middeleeuwen. Vaak was er meer sprake van ondervoeding en grote tekorten aan essentiële 

vitaminen. Hierdoor waren mensen vaak veroordeeld tot het eten van bedorven voedsel dat tot 

ziekten en epidemieën leidde. Ook waren zij door ondervoeding vatbaarder voor ziektes. 

Deze  ziektes  waren  onder  andere  de  pest,  tyfus,  dysenterie… Grote  pandemieën  die  het 

Europese continent teisterden en talloze mensenlevens eisten. Zo neemt men aan dat de pest 

tot een derde van de toenmalige Europese populatie het leven kostte.  (Blockmans, 2006)

Hoe kunnen we nu de stempel collectivisme op deze middeleeuwse maatschappij plakken? 

We  hebben  reeds  enkele  overeenkomsten  aangehaald  tussen  de  Westerse  middeleeuwse 

maatschappij  en  de  hedendaagse  collectivistische  maatschappijen:  een  sterk  hiërarchisch 

systeem,  een  zekere  mate  van  groepsgedrag  en  de  sterke  macht  van  collectivistische 

instituten. Om deze theorie verder te ondersteunen zullen we deze combineren met de theorie 

van Shalom Schwartz en Corey L. Fincher et alii. 

Fincher  (2008)  onderzocht  de  correlatie  tussen  individualisme/collectivisme  en  het 

voorkomen  van  gevaarlijke  pathogenen.  Empirisch  onderzoek  heeft  uitgewezen  dat  het 

voorkomen  van  deze  pathogenen   ertoe  leidt  dat  mensen  psychologische  mechanismen 

ontwikkelen om zich te beschermen tegen gevaarlijke ziekten. Bepaalde minder flaterende 



menselijke trekjes zoals etnocentrisme en xenofobie lijken eigenlijk voort te komen uit deze 

mechanismen.

Fincher’s hypothese gaat ervan uit dat collectivisme een grotere kans heeft te ontstaan en zich 

te  ontwikkelen  bij  bevolkingsgroepen  die  historisch  gezien  meer  geteisterd  werden  door 

gevaarlijke pathogenen. De logica achter de hypothese zit hem in het feit dat ten minste twee 

kenmerkende concepten van collectivisme stroken met het zich verdedigen tegen gevaarlijke 

pathogenen.

Ten eerste wordt de nadruk gelegd op de scherpe collectivistische distinctie tussen de ‘in-

group’ en  ‘out-group’ of  binnenstaanders  en  buitenstaanders.  Individuen  die  niet  tot  de 

familie,  clan  of  andere  groep  behoren  worden  traditioneel  gewantrouwd en  uit  de  groep 

geweerd. Deze xenofobische reflex kan wijzen op een afscherming van de groep tegen het 

blootstellen  aan  nieuwe  pathogenen.  

Ten  tweede  dienen  we  ook  te  wijzen  op  het  belang  van  traditie  en  conformiteit  binnen 

collectivistische  culturen,  daar  waar  individualistische  culturen  doorgaans  minder  belang 

hechten aan deze.25  Veel van deze tradities en normen (zoals bepaalde manieren voor het 

prepareren  van  voedsel)  kunnen  dienen  als  buffer  tegen  de  overdracht  van  pathogenen. 

Afwijken van het status quo kan het risico op besmetting van het individu en de anderen 

inhouden. 

“…conservative social mores(…) tend to limit some globally prevalent diseases…” (Gannon, 

2000)

Regio’s en culturen26 die minder te lijden hebben onder de invloed van gevaarlijke pathogenen 

zullen dus opener zijn en minder vasthouden aan traditie. Deze hebben bijgevolg meer ruimte 

om ‘nieuwe dingen te proberen’ waardoor het ontwikkelen van nieuwe technologieën wordt 

gestimuleerd. (Fincher,2008)

Fincher  (2008)  beschrijft  hier  in  zijn  werk  louter  de  menselijke  aversie  ten  opzichte  van 

pathogenen die in bepaalde geopolitieke regio’s dominant zijn. Vooral regio’s met tropische 

temperaturen blijken onderhevig te zijn aan een grote schare aan gevaarlijke infecties. Sub-

Sahara Afrika scoort het slechtste inzake de aanwezigheid van gevaarlijke pathogenen. Azië 

scoort  even  slecht  inzake  de  aanwezigheid  van  gevaarlijke  pathogenen  maar  heeft  meer 

succes  in  het  bestrijden  ervan,  net  als  Latijns-Amerika.  (Gannon,  2000)   Het  Westen 

25 Zie Schwartz: infra.

26 Fincher zoekt een compromis tussen geografische en culturele grenzen: “Although geopolitical boundaries are not strictly 
synonymous with cultural boundaries, there is abundant evidence that geopolitical regions can serve as useful proxies for 
societal cultures.”



daarentegen  heeft  historisch  gezien  een  veel  lagere  blootstelling  gekend  aan  gevaarlijke 

pathogenen  en  infecties  dan  de  rest  van  de  wereld.  

Westerse infectieziektes zijn bovendien vaker dan de rest van de wereld zoönitisch, d.w.z. 

veroorzaakt  door  een  overgang  van  dier  op  mens.  Dit  is  significant  aangezien  recent 

onderzoek  heeft  uitgewezen  dat  antipathogene  psychologische  reflexen  vooral  worden 

getriggerd door niet-zoönotische infecties,  m.a.w. infecties die van mens op mens worden 

overgedragen. Deze ontdekking ondersteunt hierom nog eens de link tussen aversie tegenover 

pathogenen en cultuur. (Hamamura, 2010)

Dit verklaart onder meer waarom de individualistische landen over het algemeen noordelijke 

landen zijn waar tropische temperaturen niet vaak voorvallen en infecties moeilijker kunnen 

verspreiden.  Al  is  ook  Zuid-Europa  niet  veilig  voor  periodieke  voorvallen  van  tropische 

ziektes als malaria. (Gannon, 2000) 

Dit  kunnen  we  dan  weer  linken  aan  de  theorie  van  Hofstede  (2005)  die  inderdaad  ook 

bevestigd dat landen die zich dichter bij de evenaar bevinden, waar het klimaat gemiddeld tot 

koud is (en waar besmettelijke ziekten dus minder goed kunnen gedijen) een hogere tendens 

tot individualisme vertonen. 

Ook Hamamura (2010) heeft dit bewezen toen hij  onderzoek deed naar de impact van de 

varkensgriep bij Oost-Aziaten en Westerlingen. Bij Oost-Aziaten bleek de angst voor infecties 

en de aversie ten opzichte van buitenlanders in deze periode opvallend veel hoger dan bij  

Westerlingen.  Dit  kon  dan  ook  empirisch  worden  vastgesteld  aan  de  data  verkregen  bij 

internationale luchthavens. Aziatische en Pacifische luchthavens verloren substantieel meer 

klanten dan hun Westerse tegenhangers.  Het merkwaardige aan deze gegevens is ook dat de 

varkensgriep  voornamelijk  geconcentreerd  was  op  het  Amerikaanse  continent  en  dus  een 

relatief  minimale  impact  had  in  Azië  qua  besmettingen.  Logica  zou  zelfs  gebieden  dat 

Westerse/Amerikaanse luchthavens een grotere paniekreflex zouden vertonen inzake angst 

voor besmettingen.27 

27 Zie ook Bijlage 1.



 

Figuur 128: 2008-to-2009 percent changes in international passenger numbers from March to August across  
airlines
Bovenstaande grafiek toont duidelijk de relatie tussen de uitbraak van varkensgriep en de 

antipathogene  reflex  van  de  Aziatische  bevolking.29 Hamamura  (2010)  vergelijkt  de 

passagiersaantallen binnen twee Westerse luchtvaartmaatschappijen (British Airways en Delta 

Air Lines) met deze van twee Oost-Aziatische luchtvaartmaatschappijen (Cathay Pacific en 

Japan Airlines). We zien hier duidelijk dat de passagiersaantallen van de twee Oost-Aziatische 

luchtvaartmaatschappijen in relatie met deze van de twee Westerse een dramatische daling 

doormaken. Deze daling zet zich zowel langer als dieper door dan deze bij British Airways en 

Delta Air Lines. 

28 Hamamura, T. (2010), “Regional Differences in Pathogen Prevalence and Defensive Reactions to the “Swine Flu” 
Outbreak among East Asians and Westerners.” Evolutionary Psychology, 8(3), 506-515.

29 Deze grafiek plaats ik voorop omdat deze de meest gedetailleerde is uit het werk van Hamamura. Bij de grafiek in bijlage 
twee wordt de algehele Asia-Pacific regio in beschouwing genomen waardoor deze het onderzoek, dat duidelijk Oost-Aziaten 
centraal stelt, kan vertroebelen. De andere grafiek is terug te vinden in de Bijlage.



Figuur 230: Concerns about catching infectious disease from ingroup and outgroup members among East Asians  
and Westerners.
De hypothese  van  Fincher  (2008)  heeft  dus  zeker  waarde  en  is  effectief  bewezen.  Maar 

waarom zouden traditie en groepsgevoel enkel geschikt zijn in het voorkomen van infecties? 

Kunnen we niet  stellen dat infectiepreventie slechts in het verlengde ligt  van een wijdere 

aversie  ten opzichte van gevaar  en meer  gelinkt kan worden aan het  meest  fundamentele 

menselijke  instinct:  overleven?  

Mijn  theorie  is  dan  ook  dat  collectivisme  aan  meer  dan  enkel  de  aanwezigheid  van 

pathogenen  valt  te  wijden  maar  ook  aan  de  wijdere  aan-  of  afwezigheid  van  reëel  en 

permanent gevaar. Dit past in de wijdere collectivistische voorkeur voor Security. Ik zal dan 

ook later in deze thesis argumenteren dat de individualisering van het Westen niet louter aan 

ontwikkelingen in de medische wetenschap zal te wijten is. Ik zal logische argumenten geven 

waarom de periode rond de Franse Revolutie  op meerdere vlakken een breuklijn zal  zijn 

tussen  twee  periodes  in  de  Westerse  geschiedenis  en  hoe  deze  de  transitie  naar  een 

individualistische samenleving in de hand heeft gewerkt. Dit zal ik onder meer doen met de 

theorie van Shalom Schwartz.

30  Hamamura, T. (2010), “Regional Differences in Pathogen Prevalence and Defensive Reactions to the “Swine Flu” 
Outbreak among East Asians and Westerners.” Evolutionary Psychology, 8(3), 506-515.



3.1.5. Schwartz Value Circle

De theorie van Schwartz (1994) ondersteunt tien waarden die alle culturen over de wereld 

herkennen  en  specificeert  de  dynamiek  tussen  deze  waarden.  Op  deze  manier  probeert 

Schwartz een universele theorie voor de menselijke motivatie te vormen.  Hierbij definieert 

Schwart vijf feiten die gelden voor alle waarden:

• Waarden zijn subjectief. Ze komen voor uit emotie, niet uit rationaliteit.

• Waarden zijn motivationele constructies. Ze handelen over de gewenste doelstellingen 

die mensen wensen te bereiken.

• Waarden  zijn  abstract.  Dit  betekent  dat  ze  niet  eenvoudigweg  om  te  zetten  in 

specifieke acties zoals normen en houdingen dat kunnen.

• Waarden dienen als standaard of criteria.

• Waarden worden altijd geordend in orde van belangrijkheid,  deze orde is  evenzeer 

subjectief.

Verder worden de tien waarden van Schwartz nog eens opgedeeld in 3 soorten:

• Noden van individuen als biologische organismen

• Sociale interactie 

• Overleven en welvaart

Elke waarde van Schwartz kan worden gedefinieerd aan de hand van haar achterliggende 

motivatie:

1. Self Direction: Onafhankelijk denken en doen, creativiteit, kiezen, ontdekken.

2. Stimulation: Uitdagingen, avontuur, nieuwe dingen ontdekken…

3. Hedonism:  Genieten  van  het  leven,  het  nastreven  van  plezier  en  zintuiglijke 

voldoening. 

4. Achievement: Persoonlijk succes bekomen door competentie en erkend door anderen.

5. Power: Sociale Status, controle en dominantie over mensen en grondstoffen, prestige.

6. Security: Veiligheid, harmonie en stabiliteit. Zowel van het individu en zijn relaties als 

de samenleving.

7. Conformity:  Bedwingen  en  beheersen  van acties,  handelingen  en  impulsen  die  de 

sociale vrede zouden kunnen verstoren, anderen kunnen schaden of tegen de norm en 

sociale verwachtingen ingaan. 



8. Tradition31: Respect en aanvaarden van de lokale culturele en religieuze waarden.

9. Benevolence: Het behouden en stimuleren van de welvaart van diegenen met wie men 

vaak persoonlijke contact heeft.

10. Universalism: Accepteren en begrip tonen voor het welzijn van alle mensen en van de 

natuur.

Schwartz  trachtte  in  zijn  werk de dynamiek tussen deze waarden te  ontrafelen.  Sommige 

waarden zijn compatibel met elkaar, daar waar andere waarden elkaar tegenspreken en dus 

niet te combineren vallen. Zo kunnen we stellen dat waarden als Benevolence en Conformity 

moeilijk  zullen  samengaan  met  bijvoorbeeld  Achievement  of  Power.  De  drang  naar 

persoonlijk  succes  gaat  zelden  samen  met  een  oprechte  wens  om  anderen  te  helpen. 

Achievement  en  Power  zullen  dan  weer  wel  matchen  aangezien  een  zoektocht  naar 

persoonlijk succes en de wens tot hoge sociale status in elkaars verlengde liggen. Wanneer we 

deze  tien  waarden  bekijken  kunnen  we  duidelijk  zien  dat  deze  compatibel  zijn  met  een 

onderscheid tussen individualisme-collectivisme.

Schwartz plaatste deze in een cirkelfiguur. Het concept is wezen vrij eenvoudig. Hoe dichter 

een waarde bij een andere waarde staat, hoe compatibeler deze beide met elkaar zijn. Hoe 

verder deze van elkaar staan, moe moeilijker deze te combineren vallen. 

Figuur 3: Schwartz Value Circle.32

31 Zowel Tradition als Conformity zijn gelijkaardig in die zin dat ze het individu ondergeschikt maken aan sociale 
verwachtingen. Ze verschillen echter inzake hetgene waar het individu zich aan ondergeschikt maakt. Conformity gaat over 
respect tegenover de hiërarchische meerdere: ouders, mentors, bazen… Tradition daarentegen houdt het respect voor meer 
abstracte concepten in: religie, sociale waarden…

32 Bilsky, W. en Schwartz, Sh. (1994), “Values and Personality.” European Journal of Personality, 8, 163-181.



Hoewel individuen verschillen in het belang dat ze hechten aan de verschillende waarden zal 

hun waardepatroon toch bestaan uit deze tien basiswaarden. Verder zullen individuen, wat ook 

aannemelijk is, waarden selecteren die dicht bij  hun levensloop liggen en zo makkelijk te 

bereiken waarden aanhangen, daar waar ze de moeilijker te bereiken waarden negeren. Zo 

zullen mensen met jobs waar zij ruimte hebben om eigen beslissingen te nemen een hoger 

belang gaan hechten aan Self-Direction dan aan Conformity. Anderzijds kan het bereiken of 

niet  bereiken  van  een  zekere  waarde  ook  het  omgekeerde  effect  hebben.  Power  zal 

bijvoorbeeld, voor zij die het moeilijker kunnen bekomen, aantrekkelijker worden.

“People who suffer economic hardship and social upheaval attribute more importance to  

power and security values…” (Schwartz, 2009)

Algemeen  wordt  aangenomen  dat  de  waarden  Power,  Security,  Tradition,  Conformity  en 

Benevolence het best corresponderen met een collectivistisch waardenpatroon, daar waar de 

overige  (Achievement,  Hedonism,  Stimulation,  Self-Direction  en  Universalism)  als 

individualistische waarden beschouwd worden.

Dit  valt  logisch te  verklaren vanuit  het  feit  dat  Individualistische waarden eerder  worden 

getriggerd  in  een  relatief  veilige  en  welvarende  samenleving.  Binnen  dergelijke 

samenlevingen hechten individuen minder belang aan materialistische en veiligheidswaarden. 

Een groter gevoel van veiligheid en welvaart leidt tot minder afhankelijkheid van anderen en 

tot de kans op een leven waarin het individu vrijer kan kiezen wat hij of zij doet en laat. 

Omgekeerd zullen materiële  onzekerheid en dreiging van oorlog en ziekten mensen ertoe 

nopen zich te verenigen en de bescherming van de groep op te zoeken. Het cement van deze 

groep bestaat doorgaans uit een reeks ongeschreven regels en gedragscodes. (Schwartz, 2009)

Nu we dit alles hebben vastgesteld kunnen we tot de conclusie komen dat de middeleeuwse 

mens33 alle redenen had om een collectivistische maatschappijvorm voor te staan. 

De chronisch gewelddadige Middeleeuwse maatschappij kende een bijna constante staat van 

oorlogsvoering. Zowel de grote vorsten als kleine krijgsheren en steden streden quasi continu 

om hun eigen macht te vergroten, vaak ten koste van de gewone burgerbevolking die het 

slachtoffer werd van deze strijd. Professionele staande legers waren tot in de 18e eeuw een 

uitzondering op de regel. Vaak werd de oorlog gevoerd door relatief kleine en professionele 

huurlingenlegers die hun diensten aan de meest biedende verkochten. 

33 En in het verlengde hiervan ook de Vroegmoderne mens.



“Troepen  op  doortocht  of  vluchtelingen  verhoogden  de  kans  op  verspreiding  van  

besmettelijke  ziekten.  In  gebieden  waar  legers  doortrokken  of  huurlingen  na  afloop  van  

campagnes bleven hangen in de hoop op nieuw emplooi was de ellende vaak niet te overzien,  

want er werd meedogenloos geplunderd en gebrandschat.” (Blockmans, 2006)

Deze rondtrekkende legerbenden vergrootten te kans op verspreiden van die andere plaag: 

ziekten.  Wellicht één van de meest gekende fenomenen in de Middeleeuwse wereld is de 

pest.  Maar  ook  andere  grote  pandemieën  zullen  het  Europese  landschap  teisteren.  Deze 

pandemieën werden vaak in de hand gewerkt door het feit dat de bevolking vaak verzwakt 

was  door  chronische  ondervoeding  en  de  erbarmelijke  hygiënische  voorzieningen  in  de 

steden. 

Deze staat van permanente onveiligheid noopte de middeleeuwse mens ertoe bescherming te 

zoeken. Aanvankelijk zal dit ook aan de kiem liggen van het ontstaan van het feodalisme. De 

arme  en  onbeschermde  boeren  zullen  vaak  bescherming  zoeken  bij  krijgsheren  of  bij  de 

katholieke kerk en zich vrijwillig binden aan dezen. In ruil voor diensten aan hun feodale 

meesters en het recht van deze laatsten om de oogst of opbrengsten hiervan te mogen afromen 

ontvingen zij  bescherming. De weinige welvaart  die werd bekomen door de groei van de 

handel werd door de stedelingen fanatiek beschermd. Stedelingen groepeerden zich, eisten 

eigen rechten en onafhankelijkheid van hun vorsten. Deze onafhankelijkheid verdedigden zij 

door het oprichten van eigen legers en het doorvoeren van militaire parades door de stad 

waarbij  de  stedelijke  ruimte  symbolisch  werd  geclaimd  door  processies  rond  de  grote 

monumenten van de stad. Deze monumenten werden vaak gebouwd omwille van hun prestige 

en  uitstraling  van  de  stedelijke  macht  dan  uit  werkelijk  praktisch  nut.  Ieder  zichzelf 

respecterende stad moest een kathedraal hebben.34 (Blockmans, 2006)

 Hoewel de Middeleeuwen kunnen beschouwd worden als een zeer collectivistische periode, 

kunnen we toch stellen dat de eerste  –en zeer minimale- kiemen van het individualisme al 

boven  kwamen  drijven  gedurende  de  ontwikkeling  van  de  steden.  Hoewel  de  stedelijke 

maatschappijen  nog  steeds  collectivistisch  waren,  komen  de  thema’s  van  burgerschap, 

democratie en egalitarisme ons bekend voor. Deze thema’s zouden centraal staan in de latere 

Franse Revolutie die de Europese maatschappij op haar kop zette.  Voor dat gebeurde echter, 

zullen deze kiemen zich verder ontwikkelen gedurende de Vroegmoderne Tijd.

34 En in onze streken ook nog eens een belfort.



3.2. De  Vroegmoderne  Tijd  en  de  aanloop  naar  de  Franse  Revolutie.

Tijdens de Vroegmoderne periode35  zal de eenheid van de Middeleeuwse wereld meer en 

meer onder druk gezet worden. De strijd tussen de vorsten, steden en regionale heersers barst 

in  alle  hevigheid  los,  vooral  Italië  en  Vlaanderen  (waar  de  macht  van  de  steden  en  de 

stedelijke  burgerij  het  grootst  is)  worden  de  slagvelden  van  Europa.  De  economische 

ontwikkelingen in de vroegmoderne tijd leiden ook tot nieuwe inzichten in de economische 

wetenschap.36 

3.2.1. Power Distance

Europa kent voor het eerst een opkomende middenklasse in de steden die zich tussen de adel 

en het gewone volk positioneert en haar maatschappelijke positie zal trachten te verstevigen. 

Vooral in Noord-Italië en de Nederlanden zullen zij een stevige machtspositie verwerven. Het 

ontstaan van deze burgerij ging hand in hand met de economische ontwikkelingen in de late 

Middeleeuwen  en  Vroegmoderne  periode.  De  Italiaanse  burgerij  ontwikkelde  door  de 

groeiende  handel  in  het  Middellandse  Zeegebied,  de  Nederlandse  door  de  Atlantische  en 

Baltische  handel.  Later  zouden  de  ontdekkingsreizen  en  kolonisatie  van  het  Amerikaanse 

continent ook het ontstaan van deze burgerij in de rest van West-Europa in de hand werken 

via de handel over de Atlantische oceaan. Deze economische ontwikkelingen leiden tot de 

vroegste ontwikkelingen van het kapitalisme. De kerkelijke beperkingen op het maken van 

winst  werden  vakkundig  genegeerd  en  machtige  bankiers-en  handelsfamilies  ontstonden. 

Deze families zouden vooral in Noord-Italië de plak zwaaien in de verschillende stadstaten. 

Toch stond het kapitalisme in deze periode nog steeds in de kinderschoenen. De ambachten 

bestonden nog steeds. (Palmer, 2007) De aankomende burgerij zou dus in veel gebieden de 

politieke macht verwerven: in de 17e eeuw in Engeland, in de 18e eeuw op de rest van het 

Europese continent. De nieuwe sociale groepen (burgerij, loonarbeiders) werken een nieuwe 

sociale polarisatie in de hand met vooral een meer precaire inkomenssituatie voor de grote 

groep bezitlozen.

35 De Vroegmoderne Tijd is moeilijk af te bakenen vanwege nogal wat discussies tussen historici over het begin en eindpunt 
van deze periode. Algemeen worden als beginpunt de jaren 1453 (Val van Constantinopel) of 1492 (De landing van 
Columbus in Amerika) genomen en als eindpunt 1789 (De Franse Revolutie). 

36 Volgelingen van de laatscholastieke school wezen op het verband tussen de invoer van edelmetalen uit de Nieuwe Wereld 
en de prijsstijgingen en legden hiermee de grondslag voor de kwantiteitstheorie. Over de ontwikkeling van het mercantilisme 
en de fysiocratische leer e.d. zullen we, tenzij dit relevant is, niet uitweiden.



3.2.2. Religie

De macht en invloed van de kerk vermindert ten gevolge van de voortdurende strijd met de 

wereldlijke vorsten, schisma’s, de verkoop van aflaten37 en interne corruptie en simonie38 en 

de reformatorische reactie hierop. Naast religieuze impact van de Reformatie dienen we ook 

te wijzen op de gevolgen op politiek en economisch gebied. De protestantse religie onderkent 

het gezag van de paus niet aangezien deze de mens als feilbaar beschouwd. In de heersende 

strijd  tussen  de  paus  en  de  vorsten  om  het  wereldlijke  en  geestelijke  gezag  sinds  de 

Middeleeuwen werd deze visie door vele vorsten ingeschakeld om de ketens van het Vaticaan 

voorgoed af te werpen.  Vanaf nu zou het de vorst zijn die de volledige wereldlijke en quasi 

volledige  geestelijke  macht  bezit.  In  de  protestantse  landen  werden  kerkelijke  gronden 

aangeslagen  door  de  vorsten.  Dit  werd  toegejuicht  door  de  gewone  bevolking  en  de 

middenklasse aangezien de kerk en hoge adel gevrijwaard waren van de belastingen. Verder 

hielp het  de macht van de staat te versterken en de bureaucratisering en centralisering te 

bekostigen  die  de  vorsten  in  deze  periode  doorvoerden.  De  toename  van  de  vorstelijke 

financiën zou hen in staat stellen professionele en staande legers op te richten waardoor de 

afhankelijkheid  tegenover  hun  vazallen  drastisch  verminderde.  Het  resultaat  van  de 

Reformatie  was  dat  deze  het  begin  inluidde  van  de  scheiding  tussen  kerk  en  staat.  

Dit betekent dat de macht van hét collectivistische instituut bij uitstek sterk aftakelt gedurende 

deze periode.  Ongeveer de helft van Europa zal aan de katholieke invloed ontsnappen tijdens 

de 30-jarige oorlog.  We herinneren ons eraan dat  we hebben vastgesteld dat  de Westerse 

landen  die  we  als  individualistisch  beschouwen  voornamelijk  de  Angelsaksische  en  de 

Germaanse landen waren. Dit waren ook de landen die na de Reformatie tot de protestantse 

wereld  zouden  behoren.  (Taymans,  1985.)   

Dit komt mooi overeen met de Weberiaanse stelling dat het protestantisme dat net in deze 

landen hoogtij vierde de economische ontwikkeling en het kapitalisme in de hand werkten. 

Tenslotte is er een link tussen individualisering en welvaartsgroei, zoals we nog herhaaldelijk 

in deze thesis zullen vaststellen.  Fullerton (1928) haalt  aan dat het protestantisme, en dan 

vooral de calvinistische variant, een sterke invloed heeft uitgeoefend in het individualiseren 

37 Het katholieke geloof voorziet vrijwaring van zonden voor de berouwvollen. Maar wie veel zonden had begaan was niet 
geheel zeker van zijn plek in de hemel. Aflaten voorzagen erin dat wie wou, een volledig pauselijk pardon voor de zonden 
kon krijgen, tegen betaling. Als reactie hierop zal Luther eerst de aflaten veroordelen en vervolgens onmogelijk maken in de 
Lutheraanse doctrine met het ‘sola fide’ principe en de predestinatie. Berouw in het leven tonen zou niet meer helpen, Enkel 
God bepaalt op voorhand reeds wie in de hemel en wie in de hel komt.

38 De verkoop van klerikale ambten en dispensaties (vrijwaring van participatie aan bepaalde katholieke riten zoals b.v. 
vasten) aan de hoogste bieder. 



van de bevolkingsgroepen waarover zij verspreid geraakte. Het calvinisme was ideologisch 

tegen het bestaan van een aparte priesterklasse die het rituele leven monopoliseerde en als 

dusdanig de spirituele  macht  over  de bevolking uitoefende.  Protestantse  ideologie schrijft 

voor dat iedere mens in staat is in contact te komen met God, waardoor het bestaan van een 

kerkelijke hiërarchie (priesters, bischoppen, pausen) in wezen zinloos is. Men erkent enkel de 

predikanten die gespecialiseerd zijn in kennis over de bijbel maar geen geprivilegieerd contact 

met het bovennatuurlijke kunnen bewerkstelligen.

“Because of the elimination of all intermediaries between God and man there arises at the  

very heart of Calvinism a tremendous emphasis upon individualism.” (Fullerton, 1928)

Dit betekent echter niet dat protestantisme zich zal afkeren van het gemeenschapsleven. Intens 

individualisme wordt gecombineerd met een even intense sociale activiteit. Eveneens mogen 

we de link tussen kapitalisme en calvinisme niet te hard doortrekken. Menig gelovig calvinist 

zou zich nooit kunnen associëren met kapitalistische praktijken.  Overigens is kapitalisme, 

zoals Robertson (1933) correct stelt in zijn werk een louter seculier fenomeen waarbij religie 

weinig tot niets bij komt kijken. Toch blijft het zo dat er een opmerkelijke correlatie is tussen 

de protestantse landen en hoge scores individualisme waardoor er alvast wel een relatie moet 

bestaan tussen individualisme en protestantisme zoals Fullerton stelt. Ongeacht het feit  of 

individualisme en kapitalisme compatibel zijn met de religieuze waarden van het protestantse 

geloof,  heeft  dit  het individualisme en kapitalisme in de hand gewerkt door de kerkelijke 

beperkingen op de economie te vrijwaren en een antihiërarchisch discours te verspreiden.

3.2.3. Welvaart

Vooral  Engeland  maakte  in  deze  periode  een  merkwaardige  expansie  door.  Tijdens  de 

Middeleeuwse  periode  werd  door  de  continentale  grootmachten  Frankrijk  en  Duitsland 

beschouwd als het kleine broertje. Maar dankzij de vrijheid van handel die het protestantisme 

openlijk toeliet en vooral dankzij haar controle over de wereldzeeën zou vooral Engeland een 

belangrijke expansie kennen en snel tot de top van de wereld gaan behoren. Ook het kleine 

calvinistische  Nederland  zou  gedurende  een  groot  deel  van  de  17e eeuw  één  van  de 

dominerende wereldmachten worden. Beide landen hebben deze expansie te danken aan het 

machtige handelsimperium dat ze uitbouwden dankzij hun Verenigde Indische Compagnieën. 

Engeland  zou  ook  als  eerste  Europese  land  ijveren  naar  een  doorgedreven  absolutistisch 

regime in de 17e eeuw, vroeger dan de andere Europese monarchieën. Ten gevolge hiervan 

zou het  land ook als  eerste  het  verzet  tegen de vorstelijke  monopolies  doormaken en  de 

grondslagen van een parlementaire democratie leggen na de Engelse burgeroorlog, waarbij de 



burgerij een politieke rol toebedeeld zal krijgen in het parlement. Deze triomf van de burgerij 

zal inhouden dat het ‘no taxation without representation’-principe de overwinning zal behalen 

in Engeland wanneer de andere Europese monarchieën zo goed als mogelijk dit principe nog 

proberen te  fnuiken.39 Wanneer  Frankrijk e.d.  het  absolutisme invoert  zal  dit  in Engeland 

reeds tanende of verdwenen zijn.40

Frankrijk  zou  dan  weer  in  tegengestelde  richting  evolueren  en  het  absolutisme  in  haar 

zuiverste vorm toepassen. De koningen voerden zelf belastingen in en weigerden enige vorm 

van parlementaire participatie, zowel van burgerij als van de adel. De enige macht zou bij de 

vorst  liggen. ‘L’état,  c’est  moi!’,  zoals Louis XIV het zou stellen hield de absolutistische 

doctrine in haar zuiverste vorm in. De vorst was aangesteld door God en hij alleen diende 

over het land te regeren. Toen de revolutie uitbrak in 1789, was het sedert 1614 geleden dat 

een parlement van Frankrijk samengekomen was. Ironisch genoeg was het in Frankrijk dat de 

Verlichting het sterkste ontwikkelde met Parijs als centrum! (Palmer, 2007.)

De toegenomen welvaart van de Europese staten dankzij de koloniale handel zal leiden tot 

enkele veranderingen die  fundamenteel  zullen zijn  voor de opkomst  van het  Westen.  Het 

proces van commercialiseren zal samengaan met de groei van handelsnetwerken. Zowel in de 

steden als  op het  platteland zullen grote  productie-en handelsknooppunten ontstaan.  Deze 

netwerken worden geleid door een nieuwe klasse van kooplui-ondernemers.  Deze kooplui 

ondernemers  zullen  evolueren  tot  een  moderne  burgerij  en  hun  intrede  doen  binnen  de 

nationale politieke bestellen. Het handelskapitalisme kent hier haar ontstaan. Verder zien we 

hier ook het ontstaan in van de natiestaat. Staten verkregen een gerationaliseerde bureaucratie, 

een modern belastingssysteem en een staatsideologie. (Vanhaute, 2008)

Over de oorzaken van de Europese expansie woedt nog steeds een debat tussen voor- en 

tegenstanders  van een  Europese  voorbestemming.  De voorstanders  zoals  Weber,  Marx en 

Durkheim argumenten dat de opkomst van het Westen te wijten is aan de interne wijzigingen 

die gedurende deze periode plaatsvonden op technologisch, economisch, politiek en religieus 

vlak  waardoor  de  Europese  staten  flexibeler  en  sterker  werden  dan  de  andere  mondiale 

beschavingen.  Tegenstanders  argumenteren  dan  weer  dat  de  Europese  expansie  louter  te 

wijten is aan de tekortkomingen van het continent. Een gebrek aan grondstoffen en gebied 

39 Al gebiedt de eerlijkheid ons wel te zeggen dat de vroegste overwinning aan de Nederlanders is die het Spaanse juk 
definitief in 1648 afwerpen. Ook hier was één van de grote redenen van de opstand het belasten van de Nederlandse adel en 
burgerij door de Spaanse kroon zonder dat deze daar inspraak in hadden. Net als in Engeland waren ook de religieuze 
spanningen en het negeren van de macht van de lokale adel de trigger voor de opstand. In Engeland wordt de overwinning 
van de parlementaire monarchie over absolutisme pas als volledig beschouwd na de zogeheten ‘Glorious Revolution’ van 
1688-1689. 

40 Een vroege overwinning van het individualisme?



voor expansie zullen Europa ertoe aangezet hebben de wereldzeeën over te steken en haar 

expansie in deze gebieden te zoeken. Expansie naar het Oosten was namelijk onmogelijk na 

de gefaalde kruistochten. (infra)

3.2.4. Kunst

De opkomst van de stedelijke macht en burgerij  leidt tot het openbloeien van de kunsten. 

Artiesten zijn niet langer afhankelijk van kerkelijke steun maar worden nu ook ingehuurd 

door de burgerij. De Renaissance ontwikkelt zich als een individualistische cultuurvorm, die 

niet alleen het beeld poogt te bevrijden van de steen maar ook de menselijke geest begint te 

bevrijden  van  de  kerkelijke  invloed.  De  vroegste  voorbeelden  van  deze  ontwikkelingen 

vinden we in Dante’s Commedia (infra.) waar de auteur de helden uit de klassieke oudheid 

rehabiliteert als “Goede heidenen” en de pausen verdoemt tot de vlammen van de hel. 

We werpen in deze periode ook een blik op kunst en literatuur als de weerspiegeling van de 

maatschappelijke  ontwikkelingen.  In  de  vroegmoderne  periode  zien  we  enkele 

ontwikkelingen  in  deze  domeinen  die  zeer  interessant  lijken  voor  ons  onderzoek.  De 

dominantie kunstvorm gedurende de vroegmoderne tijd was de Renaissance. De Renaissance 

staat letterlijk voor de wedergeboorte van de Klassieke Oudheid. De protagonisten van de 

Renaissancecultuur  wilden  letterlijk  het  duistere  verleden  van  de  Donkere  Middeleeuwen 

afwerpen en terugkeren naar de sterk geïdealiseerde periode van de Klassieke Oudheid en niet 

in het minst van de periode waarin het Romeinse Rijk de plak zwaaide. Hierdoor is het niet te 

verbazen dat de Renaissance reeds in de 13e eeuw begon in Italië (de rest van Europa zou later 

pas  volgen).  In  het  kader  van  ons  onderzoek  naar  collectivisme  en  individualisme  en 

authenticiteit  lijkt deze ontwikkeling op het eerste zicht te wijzen op een collectivistische 

tendens, als een drang om de Klassieke Oudheid te imiteren. (Taymans, 1985)

Ook Kobe Millet neemt dit over in zijn werk. Zich baserend op het werk van Sven Lütticken41 

neemt hij  de stelling over dat het belang van originaliteit  zich pas zou ontwikkelen in de 

periode van de Romantiek.  Sven Lütticken noemde dit de ‘Romantic cult of originality’. Voor 

deze periode was het normaal dat kunstwerken en andere producten van artistieke creativiteit 

geëmuleerd,  gebaseerd  of  geïmiteerd  waren  van  andere  bestaande  werken.  Dit  behoorde 

namelijk tot de artistieke vrijheid. Het Romanticisme zou een afkerende houding ten opzichte 

van dergelijke vormen van kunst teweeg brengen. (Barron, 2006) 

41 Zoals beschreven in (Barron, 2006):Lütticken, S. (2002), “Art and theft.” New Left Review, 13, 89-104.



Kunst zou volledig een creatio ex nihilo moeten zijn, wil het nog een stempel van originaliteit 

kunnen dragen. Dit betekent een totaal nieuw concept dan wat gangbaar was in de artistieke 

wereld tot dan toe. Het kopiëren en zich baseren op andere kunstwerken was hiervoor volledig 

normaal en deed niets af aan de originaliteit van het werk.

Originaliteit wordt volgens het Merriam-Webster Dictionary (2012) gedefinieerd als zijnde: 

‣ not secondary, derivative, or imitative

‣ being the first instance/source from which a copy, reproduction, or translation 

is or can be made

‣ independent and creative in action

Volgens Merriam-Webster zou een dergelijke definitie inderdaad inhouden dat werken die 

afgeleid zijn van andere werken als niet origineel kunnen worden beschouwd.

Dit zou echter een zeer simplistische visie op de pre-Romantische kunst weergeven, namelijk 

één van een kunstwereld die louter gebaseerd is op het kopiëren van reeds bestaande werken. 

De Renaissance wilde terugkeren naar de roem en welvaart van de Klassieke Oudheid, maar 

beoogde deze niet te kopiëren, zij wilde vanuit deze Grieks-Romeinse waarden een nieuw 

elan creëren.42  Een mooi voorbeeld hiervan is de gekende Commedia van Dante Alighieri. 

Dante sprak zijn bewondering uit voor de Klassieke auteurs maar in tegenstelling tot wat men 

zou verwachten liet hij de Klassieke Oudheid niet heropleven door in het Latijn te schrijven. 

In plaats daarvan schreef Dante zijn werken in het Toscaanse dialect en werd daarmee één van 

de grondleggers van het moderne Italiaans

“Tenslotte was de Renaissance veel meer dan een vernieuwde belangstelling van de kunst en  

literatuur  van  de  klassieke  oudheid.  Zij  liet  zich  immers  ook  gelden  in  wetenschap  en  

wijsbegeerte,  in  opvoeding  en  godsdienst.  […]  De  mens  kreeg  meer  fierheid  over  zijn  

prestaties.  Deze  vernieuwing verbak de  begrensde  visie  die  elk  individu  een  vaste  plaats  

toewees. Er kwam een roes van individualisme, van ongebondenheid…” (Taymans, 1985)

Een van de beste bewijzen van de opkomst van originaliteit is louter het ondertekenen van 

kunstwerken.  Een  praktijk  die  gedurende  de  antieke  periode  en  een  groot  deel  van  de 

Middeleeuwen weinig tot niet  werd uitgevoerd, werd gedurende de late Middeleeuwen en 

Renaissance schering en inslag. Mensen wilden originele Dürers, Van Eycks, Michelangelo’s 

etc. De naam werd een kwaliteitskenmerk. Doch bleef originaliteit gedurende deze periode 

een poreus concept. Pieter Brueghel de Jongere verkocht werken met de originele Brueghel-

42 Het hierop volgende Maniërisme (Gebaseerd op de term “ a la manièra de” of “op de manier van…” (Michelangelo, 
Donatello, Verocchio, etc.)) was van dezelfde aard. De Maniëristische artiesten trachten een eigen elan aan hun werken te 
geven maar beschouwden hun werken niet als speciaal of uniek maar gemaakt op de manier van hun renaissancistische 
voorgangers zoals Michelangelo en Da Vinci.



naam, doch deze waren schaamteloze kopieën van de eerdere werken van zijn vader die en 

masse geproduceerd werden.

Originaliteit of authenticiteit als een concept was reeds gekend gedurende de pre-romantische 

periode. Dit zien we in de werken van Montesquieu en Rousseau  (infra.)

De these dat originaliteit en de appreciatie hiervoor haar intrede pas vond in de Romantiek 

moet dus met de nodige omzichtigheid worden behandeld. Originaliteit lijkt in deze eerder 

een  zeer  doorgetrokken  vorm ervan  te  zijn,  zelfs  in  die  mate  dat  een  werk  geen  enkele 

affiniteit  met  andere  werken  mag  hebben.  Dat  appreciatie  voor  originaliteit  voor  de 

Romantiek niet zou bestaan hebben is dus een uitspraak die iets te kort door de bocht gaat. 

We wijden hier verder over uit later in de thesis, bij het hoofdstuk over het ontstaan van de 

copyright-wetten.  Waarbij  we zullen aantonen dat  lang voor de Romantiek,  concepten als 

originaliteit hun intrede deden.

Michel  de  Montaigne  en  Descartes  concentreerden  zich  op  het  denkende  ‘Ik’  en  het 

zelfbewuste menselijke individu43. Ze verwierpen de Aristotelische wijsbegeerte en zetten de 

eerste stappen naar de empirische wetenschappen.  De doodsteek voor het oude thomistisch-

aristotelische  wereldbeeld  zou  echter  worden  gegeven  door  de  fysica  van  Newton!  De 

versterking van het menselijke leidde onvermijdelijk tot het verzwakken van het goddelijke. 

De barokke filosofen zochten binnen dit veranderende wereldbeeld een nieuwe plek voor het 

concept ‘God’. Dit leidde ertoe dat God als universele Schepper werd uitgeroepen maar niet 

actief intervenieerde in het menselijke leven. God werd herleidt tot een ‘ingenieur-op-rust’. 

De volledige uitschakeling van het concept ‘God’ (zoals gebeurde in de Franse Revolutie) was 

nog maar slechts een kwestie van tijd.

“De ideeën dat de mens een denkend wezen is en daarom ook vrijheid bezit, en dat de geest  

van de materie verschilt, zijn voor hem (Descartes) even onfeilbaar als die van de geometrie,  

omdat zij het produkt (sic) zijn van dezelfde nooit falende methode.” (Taymans, 1985.)

3.2.5. Transformatie in familiepatroon

Gedurende de Vroegmoderne Tijd zal er ook een verandering optreden in het familiepatroon 

op het  Europese  continent.  Dit  ‘European  Family Patern’ zal  zich  beginnen  manifesteren 

vanaf de 17e eeuw. In patroon zouden Europeanen, in vergelijking met andere culturen, veel 

later of zelfs nooit trouwen. Dit late huwelijk reduceerde ook het aantal jaren dat vrouwen 

kinderen konden baren waardoor een Europees gezin traditioneel minder kinderen kende dan 

43 “Corgito ergo sum” Descartes.



elders in de wereld. Bovendien liet dit de Europese jonge gezinnen toe om te sparen vooraleer 

aan  kinderen  te  beginnen.  Het  effect  van  dit  patroon  was  dat  Europa  geen  explosieve 

bevolkingsgroei doormaakte en dat de Europese burger relatief rijker (of beter gezegd minder 

arm) was dan de rest van de wereld. (Palmer, 2007) De Europese burger was dus ‘rijker’ en 

bovendien ook welvarender. 

We hebben reeds  gezien  dat  extreme hongersnoden zelden voorkwamen op het  Europese 

continent.  Het  uitblijven  van  een  explosieve  bevolkingsgroei  kan  een  zogenaamde 

Malthusiaanse check44 voorkomen hebben. Deze relatieve zekerheid van inkomen en welzijn 

leidt er vervolgens toe dat collectivisme in Europa minder stevig ingebed zit dan in andere 

gebieden. (infra.)  

3.3. De Verlichting

Een  concrete  beschrijving  geven  van  ‘wat’ de  Verlichting  nu  precies  is  en  de  concrete 

oorzaken ervan is geen gemakkelijke taak. Duizenden boeken hebben zich al aan deze materie 

gewijd,  dewelke  we uiteraard  niet  extensief  wensen te  herhalen.  We zullen  ons  derhalve 

proberen te beperken wanneer we het over deze materie hebben en specifiek deze proberen te 

kaderen binnen de individualisering van de Europese maatschappij. 

Het exacte beginpunt van de Verlichting vaststellen is een moeilijke en onzekere taak. Maar 

wat we zeker weten is dat alle elementen die zullen leiden tot de Verlichting aanwezig waren 

44 De ongelijke groei van de bevolking en voedselvoorraden leidt tot een Malthusiaanse check: hongersnood, conflict en 
ziektes dunnen de populatie uit waardoor de overblijvenden opnieuw genoeg voedsel hebben. 



in  de jaren 1700 toen de discussie  oplaaide tussen de Klassieken en de Modernisten.  De 

Klassieken geloofden dat het culturele niveau van de Klassieke Oudheid tot op heden nog 

altijd  onbereikt  is.  Het  centrale  thema in  hun geschriften  voorziet  een  terugkeer  naar  de 

welvaart en vrede die het Romeinse Rijk kende gedurende de tijd van Augustus. “A New 

Augustan Age” zou het streefdoel worden van o.a. de Amerikaanse Revolutionairen. (History 

of Literature, 2012) De Modernisten propageerden sterk het geloof in hun eigen tijd en stelden 

dat het leven nog nooit zo goed was geweest. Vooral de wetenschappelijke ontwikkelingen 

van de 18e eeuw ondersteunden hun visie.  (Palmer, 2007.)

Wanneer we de Verlichting zo kort mogelijk zouden samenvatten zouden we deze beperken 

tot de term “intellectuele revolutie.” De Verlichting was een zuiver Westers fenomeen dat 

ontstond in de jaren van 18e eeuw die de Franse Revolutie vooraf gingen. Het kende haar 

ontstaan in Engeland maar in Frankrijk kreeg deze haar voornaamste gestalte en werd van 

hieruit over heel Europa verspreid. De Westerse mens werd zich in een donderslag bewust van 

zijn roeping en zijn toekomst! Voor Kant was de Verlichting het volwassen worden van de 

mens,  de  emancipatie  van  de  geest  en  de  bevrijding  van onwetendheid  en  de  menselijke 

beperkingen. 

Het  was  de  culminatie  van  de  hiervoor  besproken  intellectuele  en  wetenschappelijke 

ontwikkelingen. Rationaliteit werd de hoogste deugd en de menselijke mogelijkheden waren 

onbeperkt. Niet langer was de mens de slaaf van het bovennatuurlijke en de natuur, maar 

stond deze  in  zijn  dienst.  Het  Homo Universalisprincipe uit  de Renaissance werd tot  het 

maximum uitgerekt. Wil de mens zijn hoogste ontwikkeling bereiken dan moet hij de ketens 

der verdrukking afwerpen, zowel de fysieke als de geestelijke. In de geest van de Verlichting 

werden  twee  grote  beperkingen  gezien  die  de  menselijke  ontwikkeling  fnuikten:  het 

vorstelijke absolutisme en het  religieuze fanaticisme.  Het  vorstelijke absolutisme kreeg te 

maken met een algemene vraag naar democratie. Autoriteit zou niet langer kunnen ontleend 

worden  door  de  goddelijke  macht,  maar  door  het  maatschappelijk  verdrag  met  het  volk. 

Participatie van ‘zij die de rekening betalen’ in de macht was sedert de Middeleeuwen een 

gangbaar principe.45 Absolutisme trachtte deze participatie te fnuiken. Vanaf nu zou er enkel 

nog maar taxation zijn, geen representation. De koning was aangesteld door God, de rest zou 

maar moeten volgen. In het kader van de Verlichting kwam dit principe al snel onder druk te  

staan.  Vooral  de  burgerij,  die  de  meeste  rekeningen  betaalde  maar  door  het 

45 Cfr. De opstanden van de steden gedurende de Middeleeuwse en Vroegmoderne Tijden tegen de vorstelijke belastingen.



driestandensysteem46 bij  de rest  van het volk was ingedeeld had de meeste grieven. Deze 

grieven zouden niet langer onbeantwoord kunnen worden. 

De  mechanistische  beschouwingswijze  die  door  Francis  Bacon  en  Galilei  werd 

geïntroduceerd, toen zij  de natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode vastlegden, bracht 

de  wetenschappen  tot  een  hoger  niveau  en  leidde  tot  de  industrialisering.  Deze 

industrialisering bracht een schat aan nieuwe technische uitvindingen teweeg in de 18e eeuw. 

Deze opgang der techniek bracht zoveel enthousiasme met zich mee dat de Encyclopedisten 

zoals Voltaire verklaarden dat spoedig de laatste geheimen van de wereld zouden verklaard 

worden door de wetenschap. Het goddelijke had niet langer de sleutel om het onverklaarbare 

te verklaren maar werd gezien als een beperking in de menselijke ontvoogding.

“Fundamentalist  Christian  theologies,  Catholic  and  Protestant  alike,  had  traditionally  

characterized man as irremediably flawed by the ‘original sin’ of the ‘Fall’: without faith, or  

the sacraments of the church, all man did was evil. The philosophical pessimists of Classic  

Antiquity had likewise seen man as inevitably engaged in constant civil war with himself. (…)  

The new Enlightenment  approaches  to  human  nature,  by  contrast,  dismissed  the  idea  of  

innate sinfulness as unscientific and without foundation, arguing instead that such passions  

(…) could serve as aides to human advancement.” (Porter, 2001.) 

De Verlichting betekende met andere woorden de finale breuk tussen fatalistische denken van 

daarvoor en het geloof in een betere wereld. Voor de Romeinen was de wereld goed noch 

slecht, maar waren ze overgeleverd aan de grillen van de goden. Voor de Middeleeuwse mens 

was de ellende en het  lijden van het leven en de wereld slechts de wachtkamer naar  het 

perfecte hiernamaals.  De Verlichting bracht  een einde aan dit  doemdenken.  De mens kon 

dankzij rede en rationaliteit de wereld veranderen en verbeteren, zonder enige beperkingen 

door het religieuze. 

“‘Modern’ people not only ceased to fear the devil but also to fear God.” (Palmer, 2007.) 

Deze Verlichtingsidealen werden verspreid dankzij de ontwikkelingen in het medialandschap. 

Voor eerst kwamen er kranten en iets wat op professionele journalisten leek. Het alfabetisme 

was aan een sterke opmars bezig: tegen 1780 kon ongeveer de helft van de Franse mannen en 

een derde van de vrouwen lezen. De vraag naar woordenboeken en encyclopedieën schoot de 

hoogte in. Het concept ‘publieke opinie’ vond voor het eerst ook de ingang in deze periode. 

46 Adel, clerus, volk. De burgerij die doorgaans zelfs rijker was dan de adel werd, tot haar eigen grote frustratie, bij het volk 
ingedeeld. Dit is een gevolg van de indeling die haar oorsprong kent in de Middeleeuwen tussen ‘zij die vechten’, ‘zij die 
bidden’ en ‘zij die werken’. Enkel de adel had toen de financiële middelen om een krijgersuitrusting te betalen. Deze indeling 
leidde ertoe dat de stem van de burgerij minder waard was, terwijl deze toch het gros van de rekeningen zou moeten betalen.



Publieke  opinie  was  de  kritische  jury die  het  belang van de  nieuwe werken bepaalde  en 

overambitieuze auteurs ten gronde richtte. 

De  absolutistische  regimes  trachten  deze  Verlichting  te  controleren  en  te  kanaliseren  via 

censuur. Het bekritiseren van de kerk en de staat was sterk verboden. Desalniettemin konden 

de regimes de stroom niet indammen. Metaforische verhalen sprongen de hoogte in die over 

de  misbruiken  van  de  Perzische  adel  spraken  maar  niet  over  de  Franse.  Iedereen  wist 

waarover ze gingen maar tegenover de censoren hadden de auteurs ‘total  deniability’.  En 

zoals  ook  wij  de  dag  van  vandaag  kunnen  getuigen:  niets  heeft  zoveel  aantrok  als  het 

verbodene.  

Met de verlichte mens kwam ook een nieuw soort vorst: de verlichte despoot. Het verlichte 

despotisme was niet zozeer een verandering van de inhoud van het despotisme, dan wel van 

de stijl. Verlichte despoten beriepen zich niet langer op de goddelijke voorzienigheid om hun 

macht te rechtvaardigen. Bij de kritische verlichte mens gold dit niet langer als excuus voor 

de onbeperkte vorstelijke macht. In plaats hiervan zouden de vorsten hun macht legitimeren 

op basis van seculiere argumenten, meerbepaald baseerden zij hun macht op het nut die ze 

hadden  voor  de  samenleving  in  haar  geheel.  Een  stijlbreuk  tussen  deze  vorsten  en  de 

voorafgaande lag hem in het omgaan met de lagere klassen. De vorsten uit de Middeleeuwen 

en zelfs de Vroegmoderne tijd hebben er altijd op gelet niet op al teveel heilige huisjes te 

trappen. Hun vorstendommen waren doorgaans lappendekens waar verschillende vormen van 

gewoonterecht  en  privileges  golden  en  werden  bestuurd  door  een  amalgaam  van  lokale 

bestuurlijke instellingen. De lokale bevolking was gesteld op hun eigenheid en vorsten van de 

oude garde hadden niet  veel  zin om in conflict  te  treden met  hun eigen bevolking.  Vaak 

trachtten  zij  compromissen  te  sluiten  en  een  gulden  middenweg  te  vinden.  De  verlichte 

despoten waarin minder geneigd tot compromissen. Bestuurlijke efficiëntie en homogeniteit47 

waren de key words van de tijd en de nood van onderhandelen zagen zij niet in. Tenslotte 

waren hun hervormingen voor het goed van de bevolking, ook al beseften dezen dat zelf niet.

“Enlightened despotism was also  rational  and reformist.  The  typical  monarch set  out  to  

reconstruct the state by the use of reason. (…) The new monarchs acted abruptly, desiring  

quicker results. Enlightened despotism, in short, was an acceleration of the old centralizing  

institution of monarchy…the idea of the state itself was changing…to a newer notion of an  

47 We zien hier ook de opkomst van termen als Russificatie, Turkificatie, Entdeutschung, etc. Het doorgedreven 
nationalisme van de dominante bevolkingsgroepen in deze rijken leidde ertoe dat deze hun minderheden wilden omvormen 
tot één grote natie en één volk. 



abstract and impersonal authority exercised by public officers, of whom the king was simply  

the highest.” (Palmer, 2007.)

Het zou echter al te fout zijn de aankomende revolutie zuiver te wijten aan een volk dat zich 

wil  verzetten  tegen  de  verlichte  despoten.  In  zekere  zin  waren  de  oorspronkelijke 

revolutionairen de vorsten zelf. Sinds de Middeleeuwen kozen de vorsten doorgaans de kant 

van het volk om de macht van de kerk en de adel te fnuiken. In die zin trachtten zij vaak de 

macht van het getal aan te wenden tegen de rijkdom van hun tegenstanders. De kerk en de 

adel waren rijk, de overheid was arm. Pas vanaf de Vroegmoderne tijd kwam er een kentering 

in deze tendens onder andere door de Militaire Revolutie die het onderhouden van een staand 

leger enkel nog mogelijk maakte voor de staat en niet langer voor de adel. (Parker, 1996) Dit 

vergrootte  de  macht  van  de  staat  en de  vorst.  Toen hun macht  ten  opzichte  van de  adel  

groeide, verloren deze vorsten hun populistische trekjes niet. De adel lag constant op loer om 

haar verloren macht terug te winnen. Macht die door de vorst moeilijk af te nemen is en 

gemakkelijk te verliezen. Dit verklaart waarom de absolutistische en verlichte despoten nog 

steeds  de  kant  van  het  volk  kozen.  De  verlichte  despoten  waren  niet  anders  dan  hun 

voorgangers,  zij  legden  de  lat  gewoon  hoger!  De  verlichte  despoot  wilde  een 

maatschappelijke revolutie die van bovenuit zou geleid worden.

“People  were  told  by  their  own  governments  that  reforms  were  needed…  All  old  and  

established rights were brought into question.”(Palmer, 2007)

Wat de vorsten echter vergaten toen ze het volk wezen op de ongelijke rechten van de adel, is 

dat ze zelf erfelijke aristocraten waren. Iets wat de geschoolde burgers echter niet ontging. De 

roep  van een  egalitaire  maatschappij  was  door  de  vorsten  begonnen  maar  werd  door  de 

burgers in het extreme doorgezet.  De revoluties kwamen er toen de verlichte despoten hun 

macht opnieuw begonnen te verliezen aan de revisionistische adel. Terzelfder tijd was ook de 

macht  van de kerk op nieuw aan het  groeien in  de katholieke landen.  Toen Jozef  II  van 

Oostenrijk de macht van de kerk in de onze streken wou beperken ten goede van het volk 

kwam datzelfde volk in opstand. (Palmer, 2007.)

Deze Verlichting zou de auteurs van haar tijd echter voor grote problemen plaatsen omtrent 

het onderwerp van ‘authenticiteit’. Auteurs, zoals Edmund Burke die zich zou opwerpen als 

een radicale antirevolutionair, zagen een interne tegenstelling in het Verlichtingsdenken. Door 

het beeld te scheppen van een mens die al zijn mogelijkheden en potentieel verkent zal deze 

Verlichting  het  hele  sociale  systeem omver  werpen.  Burke  geeft  toe,  want  weinig  ander 

antirevolutionairen  zouden  durven  toegeven,  dat  het  sociale  systeem in  wezen  één  grote 

leugen is, een groot toneelspel. Sommigen hadden macht, anderen werden onderdrukt. Maar 



het feit  dat deze onderdrukking plaatsvond werd eveneens onderdrukt.  Het leven was één 

grote maskerade waarin de ellende van alledag werd verscholen onder ‘aangename illusies’. 

Burke zag in dat, eens het individu zijn rationaliteit en verstand op de wereld kan loslaten, het  

toneelstuk zou eindigen en de illusies zouden verdwijnen. De mens zou zichzelf zien zoals hij 

echt, authentiek, is, zwak en nietig. In het licht van deze feiten zal hij zich keren tegen het 

systeem dat hem eeuwenlang zijn recht op zelfexpressie heeft ontzegt. Ook Montesquieu gaat 

hier dieper op in in zijn Perzische brieven. Hier schrijft hij het verhaal van de Perzische sultan 

en zijn onderdanen. Net als bij Burke, zal kledij centraal staan in het ophouden van het grote 

toneelstuk  die  de  maatschappij  van  het  Ancièn  Régime  is.  Voor  Burke  was  kledij  de 

hoofdcomponent  om  de  authentieke  maatschappij  en  de  mens  zoals  hij  werkelijk  is  te 

verhullen. Montesquieu draait de logica om in zijn werk en laat de haremvrouwen naakt op 

draven voor de sultan.  Hier  is  de menselijke ‘naaktheid’ het  symbool  van inauthenticiteit 

aangezien  het  de  inferieure  positie  van  de  vrouwen aantoont  ten  opzichte  van de  sultan. 

Uiteindelijk zal Montesquieu in zijn Perzische brieven de holheid van de macht van de sultan 

aantonen wanneer hij opmerkt dat hij alles heeft, maar zich leeg voelt. De macht van de sultan 

is een illusie want hoe meer hij heeftn hoe meer hij in angst leeft het te verliezen. En in één 

citaat vat Montesquieu de sociale orde van zijn tijd samen:  

“We zien de mensen niet zoals ze zijn, maar zoals ze gedwongen worden te zijn.”  (Berman, 

1970)

Montesquieu, een man van de empirische wetenschap, wijst hier op het grote pijnpunt van de 

prerevolutionaire  periode.  De verscheidene natuurwetenschappen gedurende de  17e en 18e 

eeuw was één van de belangrijkste oorzaken van de Verlichting. Deze ontdekkingen leiden 

onder meer tot de verdere individualisering van onze maatschappij, net zoals ze het gevolg 

ervan zijn. De natuur manifesteert zich in verscheidene vormen en zegent ieder individu met 

een  karakter  dat  uniek  is  aan  hemzelf.  Dit  natuurlijke  individualisme  en  diversiteit  vindt 

Montesquieu echter niet terug in de empirisch waarneembare wereld. Hij wijst op de paradox 

van de menselijke instituten die  logischerwijs  voortkomen uit  de natuur,  maar  zich tegen 

diezelfde natuur keren. Ze dwingen ons te zijn wat we niet zijn. Dit leidt tot een dualiteit 

tussen  onze  natuurlijke zelf  en onze sociale  zelf.  De sociale  rol  die  we dienen te  spelen 

vernietigd ons eigen karakter en onderdrukt hoe we echt zijn. (Berman, 1970)

Het overleven van eender wel politiek systeem is dus volgens Montesquieu een kwestie van 

het evenwicht vinden tussen de sociale zelf en de natuurlijke zelf. Zolang de mens voldoende 

vrijheid wordt gegund om zijn natuurlijke zelf te bevredigen en te zijn wie hij werkelijk is, 

kan  een  maatschappij  bestaan  die  tegelijkertijd  fundamenteel  ongelijk  is,  maar  toch  de 



loyaliteit van haar burgers behoudt. Wanneer een maatschappij de burger echter iedere vorm 

van geluk ontneemt kan deze niet hopen verder te blijven bestaan. 

Authenticiteit  is  hiermee  opgewaardeerd  naar  ongekende  hoogten  binnen  het 

Verlichtingsdenken. De fundamentele ongelijkheid van de maatschappij wordt door auteurs 

als Montesquieu en Burke erkent, maar niet noodzakelijk veroordeeld. Onze sociale instituten 

komen voort uit onze natuur en hoewel zij de interne paradox bevatten dat zij ons dwingen 

een  toneelstuk  op  te  voeren  en  ingaan  tegen  onze  natuurlijk  zelf,  hebben  zij  toch 

bestaansrecht.  Burke  haalt  hiermee  het  ietwat  gekke  argument  boven  dat  een  instelling 

bestaansrecht heeft omwille van het feit dat het bestaat, anders zou het worden afgeschaft. De 

legitimatie van een sociale orde komt voort uit het feit of zij haar individuele burgers het recht 

op geluk gunt, niet of zij  de democratische stem van haar burgers al dan niet respecteert.  

Hiermee veroordelen zij zowel de individuele burger als het sociale systeem. De auteurs van 

de Verlichting ondersteunen de menselijke zoektocht  naar  originaliteit  maar slechts in die 

mate dat deze de menselijke behoeften naar zijn natuurlijke zelf te zijn niet de sociale orde 

verstoren. Het is de taak van de sociale orde om de mens in voldoende mate zijn natuurlijke  

zelf te laten zijn, zo niet verliest zij haar bestaansrecht. We zien hier duidelijk dat men een 

nieuwe moreel  fundament  wou onderbouwen voor  de  maatschappelijke  veranderingen als 

gevolg  van  de  Verlichting.  De  roep  van  verandering  werd  luider  en  de  angst  voor  het 

onbekende leidde velen ertoe deze verandering te trachten indammen en kanaliseren binnen 

de  bestaande  sociale  orde.  De  gebeurtenissen,  zo  zou  blijken,  zouden  zich  niet  laten 

indammen.

3.4. The Age of ‘Democratic Revolution’

Een kleine nuance die we moeten maken hierbij is echter dat de revoluties niet noodzakelijk 

gelijkaardig waren van aard over de gehele Westerse wereld. Vaak overschaduwen de Franse 

en  Amerikaanse  revoluties  de  andere  revoluties  die  in  diezelfde  periode  plaatsvonden 



waardoor  deze  periode48 in  de  Westerse  geschiedenis  vaak  onterecht  de  naam  ‘Age  of 

Democratic Revolution’ toebedeeld krijgt als ware het een periode waarin de volkeren van het 

Westen de tronen wilden omverwerpen. Vaak waren de revoluties echter niet democratisch 

van aard. Zelden hadden de revoluties werkelijk als doel de vorst af te zetten noch was het de 

bedoeling ook maar  iets  in  te voeren wat op algemeen stemrecht lijkt.   Ook in Frankrijk 

hadden de revolutionairen van 1789 niet de bedoeling de koning op de guillotine te zetten. 

Toch waren een aantal algemene trends te ontwaren aan de verschillende revoluties die het 

door de Westerse wereld raasden. Vooreerst stonden overal de thema’s vrijheid en gelijkheid 

centraal. De mens was aan niemand onderhevig, ook niet aan de staat en het volk was dus met 

andere  woorden  ‘soeverein’.  Deze  soevereiniteit  betekent  dat  de  vorsten,  overheden, 

parlementen, e.d. hun macht halen uit de goedkeuring van het volk en slechts van het volk en 

dus niet in hun eigen recht. De staat is er overigens om ten dienste te staan van het volk en 

niet omgekeerd. En als de staat deze taken niet kan vervullen of de bevolking onderdrukt dan 

heeft dit volk het recht deze staat af te schaffen.  49 Gelijkheid stelde het volk voor als een 

homogeen klasseloos blok. Elites konden bestaan op vlak van kennis en kunde, maar niet uit 

geboorte.  Voor  het  eerst  werd  dit  volk  als  ‘natie’ voorgesteld  en  kwam  het  begrip  van 

nationaal burgerschap op de voorgrond.

Ten  tweede  wilden  zij  dat  deze  rechten  gebetonneerd  zouden  worden  in  geschreven 

grondwetten  die  de  machtsverhoudingen  duidelijk  aflijnnden  en  de  rechten  van  het  volk 

garandeerden.

Ten  derde  zouden  er  verkozen  magistraten  moeten  komen.  Zoals  eerder  gezegd  niet 

noodzakelijk via algemeen stemrecht, maar diegenen die mogen stemmen moeten dit kunnen 

via het principe ‘1 man = 1 stem’.

Dat  de  term  ‘democratische  revoluties’ tussen  aanhalingstekens  mag  staan  is  inderdaad 

evident als we stellen dat geen enkel land in zijn post-revolutionaire periode een democratie 

was zoals wij deze kennen de dag vandaag. Zelfs de democratie bij uitstek, de VS, kende 

aanvankelijk geen stemrecht toe aan vrouwen en niet-blanken. En in vele andere landen zou 

stemmen gebeuren op basis van welvaart op zou er een onderscheid worden gemaakt tussen 

de  zogenaamde  actieve  en  passieve  kiezers.

Tot  slot  werd  ook  de  klerikale  macht  aan  banden  gelegd,  zowel  in  de  katholieke  als  de 

protestantse staten. Aangezien de overheden hun macht niet meer haalden uit de goddelijke 

48 1775-1848

49 Zie Bijlage



voorzienigheid  werden  religieuze  vervolging  beschouwd  als  barbaars  en  middeleeuws. 

Religieuze vervolgingen behoorden tot het verleden en er zou vrijheid van religie en geweten 

komen. De geest van de Verlichting was uit de wetenschappelijke wereld doorgebroken naar 

de politieke en culturele instellingen!50 (Palmer, 2007)

Europa haalde haar ideeën uit Frankrijk. Ideeën die na 1789 met de verspreiding van kranten 

en politieke journaals een boodschap verspreiden die niemand onberoerd liet. (Palmer, 2007)

3.4.1. Het schot dat de hele wereld hoorde

Hoewel de Amerikaanse Revolutie niet de eerste in haar soort was, is deze toch de meest 

markante  geweest.  De  Amerikaanse  Revolutie  gaf  het  startschot  aan  het  ‘Tijdperk  der 

Democratische Revoluties’ waarbij de principes van de Verlichting in openlijk conflict zouden 

komen met het Ancien Régime. Net als de Nederlandse Opstand twee eeuwen daarvoor was 

de opstand aanvankelijk begonnen als een revolte van zij die de rekeningen moesten betalen 

voor  de  dure  militaire  campagnes  van  een  vreemde  vorst  en  tegelijk  niet  werden 

vertegenwoordigd in de bestuurlijke organen van het rijk. En net als de Nederlandse Opstand 

zou een revolte al snel omslaan in een nationale bevrijdingsoorlog. Wat uniek was aan de 

Amerikaanse  Revolutie  was  dat  het  meer  dan  een  afscheidingsbeweging  was,  maar  een 

rechtvaardiging van een rebellie tegen autoriteit. Bovendien wezen de revolutionairen voor 

het eerst op de evidentie dat mensen gelijk zijn en dat zij onvervreemdbare rechten hebben 

zoals leven, vrijheid en geluk.

Toen het Britse Parlement de Amerikanen meer wilde belasten om het dure onderhoud van 

een imperium te  handhaven weigerde  de  Amerikaanse  bevolking deze te  betalen met  het 

argument dat zij niet vertegenwoordigd zijn in het Britse Parlement. De argumenten van het 

Britse Parlement, dat ook steden als Manchester niet vertegenwoordigd waren, waren eerder 

koren op de molen van de binnenlandse hervormingsgezinden dan dat ze de Amerikaanse 

argumenten konden weerleggen. Nieuwe belastingen en het stationeren van Britse troepen 

leidden tot geweld dat al snel escaleerde. Een aantal grieven die eventueel konden worden 

opgelost met meer lokale autonomie of representatie in de affaires van het imperium ontaarde 

al snel in een revolutie.

Het belang van de Amerikaanse Revolutie op de gebeurtenissen op het Europese continent 

tijdens en na de Franse Revolutie valt niet te onderschatten. Frankrijk, dat een te mooie kans 

50 Uiteraard nam het einde van de religieuze vervolgingen een ander elan aan in de moderne tijden. Het was niet langer de 
ene religie die de andere vervolgde, maar alle religies die werden vervolgd om de macht van het kerkelijke instituut, dat de 
kant koos van de monarchen, te breken. Dit was voornamelijk na de grote maatschappelijke omwentelingen van de Franse en 
Russische Revoluties.



zag  om de  Britten  een  loer  te  draaien  om  die  te  laten  liggen,  steunde  de  Amerikaanse 

Revolutie met troepen en geld. De prijs die zij hiervoor betaalden was echter groter dan ze 

zelf ooit zouden denken.

“The consequences of the American Revolution can hardly be overstated. By overburdening  

the French treasury,  the American war became a direct  cause of  the French Revolution.  

Beyond that, it ushered in the age of predominantly liberal or democratic revolution which  

lasted through the European revolutions of 1848.”(Palmer, 2007)

Naast de druk op de Franse schatkist zouden de terugkerende Franse soldaten ook nog eens de 

Amerikaanse revolutionaire idealen mee naar huis nemen. De universele waarden zoals de 

rechten van ‘de mens’ en de heroïsche -en geromantiseerde- strijd tegen tirannie waren niet 

verloren aan de Europeanen die vol ontzag keken naar de nieuw geboren natie. En al snel 

verspreidde het idee zich over het Europese continent: “Als het de Amerikanen lukt, waarom 

ons dan niet?”

“The Americans, in freeing themselves, had done what all peoples had to do.” (Palmer, 2007)

De Amerikaanse Revolutie bewees aan de Europeanen dat de principes van de Verlichting in 

de  praktijk  te  brengen  waren.  De  Verenigde  Staten  kregen  een  romantisch  ideaalbeeld 

aangemeten van een volk dat, vrij van fouten uit het verleden en bijgeloof, een rationele en 

welvarende staat kon opbouwen.

Toch  had  de  Amerikaanse  Revolutie  niet  meer  dan  de  impact  van  een  regio  die  zich 

afscheidde van een imperium. De politieke gevolgen voor de rest van de wereld waren op het 

eerste  zicht  miniem.  Groot-Brittannië  en  de  andere  Europese  staten  erkenden  de 

onafhankelijkheid  van  de  nieuwe  staat  en  zouden  er  al  snel  handelsbetrekkingen  mee 

aanknopen. De echte grote omwenteling zou volgen in het Frankrijk van 1789. 

Geen enkele andere revolutie van het Revolutionaire Tijdperk zou zoveel besproken worden 

als de Franse Revolutie.  Geen enkele andere revolutie zou dan ook een dergelijke impact 

uitoefenen op de wereldgeschiedenis. Het was de finale breuk tussen het ‘Ancien Régime’ en 

de ‘modern society’ die onze huidige samenleving kenmerkt. 

Wat de precieze oorzaken zijn van de Franse Revolutie wordt nog steeds over gedebatteerd 

door de verschillende historische scholen. Marxistische scholen zullen er het stempel van de 

klassenstrijd op plakken, daar waar de meer liberale scholen zullen wijzen op de gevolgen van 

de Verlichting die de burger liet ontwaken uit de duisternis en zijn eigen macht deed beseffen. 

Los  van  enige  ideologische  of  romantische  beelden  moet  echter  worden  gesteld  dat  de 

primaire  oorzaak  van  de  Franse  Revolutie  het  minder  romantische  overheidsdeficit  was. 

Gedurende een groot deel van de 17e en 18e eeuw hebben de franse koningen dure oorlogen 



gevoerd om hun macht en grondgebied op het Europese continent uit te breiden.  De laatste 

oorlog, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, had de overheidsschuld exponentieel laten 

stijgen.  De drang om de Britten een hak te  zetten  had zwaarder  doorgewogen dan enige 

financiële overwegingen.

In tegenstelling tot zijn voorvader, Louis XIV, slaagde Louis XVI er niet in de schuld te laten 

vervallen. Dit is te wijten aan het feit dat de franse adel de belangrijkste schuldeiser was. 

Deze adel had veel van haar macht verloren onder Louis XIV maar opnieuw teruggewonnen 

onder  zijn  opvolgers.  Daar  waar  deze  adel  gedwongen  was  om  af  te  zien  van  de 

schuldbetalingen onder Louis XIV, zou er nu geen sprake zijn van het laten vervallen van de 

schuld.  Bovendien  kon de schuld niet  gedragen worden,  ondanks de rijkdom. Dit  was te 

wijten  aan  het  feit  dat  zowel  de  adel  als  de  clerus  gevrijwaard  waren  van  belastingen. 

Pogingen  om deze  beide  te  laten  betalen  werden  vakkundig  geblokkeerd.  De  adel  ging 

akkoord indien er concessies in ruil werden gegeven en eiste het samenroepen van de Staten 

Generaal om deze nieuwe belastingen te bespreken.51 

“The nobility (…) thus revealed its aim. It had forced the summoning f the Estates General,  

and in this way the nobility initiated the Revolution.”(Palmer, 2007)

Deze financiële problemen noopten de staat dus om meer belastingen te eisen van het gewone 

volk, dat geteisterd werd door andere socio-economische problemen. Misoogsten hadden de 

broodprijzen  dramatisch  laten  stijgen,  dit  in  een  periode  van  hoge werkloosheid  toen  de 

handel met het Amerikaanse continent stilviel.

Over de verdere ontwikkelingen van de Revolutie gaan we niet verder uitwijden. Wel zullen 

we enkele algemene kenmerken van deze revolutie ontwaren en hoe deze correspondeert met 

self construal.   

3.4.2. Power Distance

Het belang van deze beide revoluties voor onze thesis rond self construal en authenticiteit ligt 

hem  in  de  maatschappelijke  veranderingen  die  het  Westen  kenmerkten  dankzij  deze 

omwentelingen. Het Ancien Régime -of de periode die voorafging aan de Franse Revolutie- 

werd  gekenmerkt  door  een  maatschappelijke  indeling  die  naar  alle  normen  en  waarden 

collectivistisch te noemen is. Na de Franse Revolutie waren de ideeën van de Verlichting in 

dergelijke  mate  doorgedrongen  dat,  ondanks  de  contrarevolutionaire  maatregelen  na  de 

Revolutie,  deze  niet  meer  terug  te  draaien  waren.  In  iedere  Europees  land  kwamen  er 

51 Deze waren an sich nog vrij liberaal: een constitutionele overheid, persvrijheid, etc. Maar uiteraard allemaal vanuit de 
bedoeling om de adel het machtscentrum van het koninkrijk te maken en niet langer de vorst.



geschreven grondwetten die de gelijkheid van alle burgers voor de wet zouden aantonen. Deze 

gelijkheid  werd  nog eens  onderstreept  door  de  Verklaring  van  de  Rechten  van de  Mens. 

Verder was er een duidelijke overgang van een maatschappij waar sociale status en promotie 

gebaseerd  waren  op  geboorterecht  naar  een  meritocratie.  Zelfs  de  landen  die  de  Franse 

Revolutie niet positief genegen waren hervormden zich en schaften bepaalde priviliges af, al 

was  het  maar  uit  militaire  noodzaak.  De  Franse  republikeinen  en  Napoleon  hadden  de 

spelregels  veranderd  en  geen  enkel  land  kon  zich  veroorloven  niet  mee  te  spelen. 

Geboorterechten werden afgeschaft.  Vanaf  nu zou iedere  man de maatschappelijke ladder 

kunnen opklimmen naargelang zijn mogelijkheden en niet naargelang zijn afkomst.

3.4.3. Religie

Met  de  kerk  werd  ook  komaf  gemaakt.  De  kerk  verloor  zowel  haar  privileges  als  haar 

gronden. Aanvankelijk werden de acties tegen de kerk opgevoerd omwille van puur praktische 

redenen. De kerk had nooit belastingen betaald en was rijk. Om de overheidsschuld te betalen 

-deze werd nog steeds afbetaald omwille van het feit dat ook de burgerij een grote schuldeiser 

was- was het dan ook niet meer dan logisch dat de kerkelijke landen werden aangeslagen.  Het 

aanslaan  van  deze  eigendommen  betekende  het  verdwijnen  van  een  groot  deel  van  de 

toenmalige  ‘sociale  zekerheid’.  De  kerk  voorzag  gratis  onderwijs,  aalmoezen,  wezen-en 

weduwenzorg, ziekenzorg etc. voor de armere delen van de bevolking. Nu deze verdwenen 

waren moest de staat deze substitueren, al was het maar om de sociale rust te bewaren. De 

kerk werd genationaliseerd en priesters kregen een salaris van de staat om in hun onderhoud 

te voorzien. Aanvankelijk was de franse clerus bereid deze ongemakken te aanvaarden omdat 

deze ook voorzagen in een hoge mate van autonomie ten opzichte van de paus. Deze laatste 

ging  hier  vanzelfsprekend  niet  zomaar  mee  akkoord  en  veroordeelde  niet  alleen  de 

maatregelen maar ook de gehele revolutie. Dit leidde tot een definitieve splitsing tussen de 

katholieke kerk in Rome en de staat. Franse clerici waren verplicht een eed van trouw aan de 

staat af te leggen en niet aan de paus, een eed die ongeveer de helft zou afleggen.52  Het verzet 

van deze reactionaire clerus zou leiden tot een conflict met de Franse staat waarbij uiteindelijk 

het  Christendom  zelf  werd  afgeschaft.  Onder  Napoleon  werd  er  vrede  gesloten  met  de 

katholieke kerk, maar toch was de macht van deze laatste definitief gebroken. (Palmer, 2007)

52 Deze ontwikkelingen zouden hun weerslag hebben op de latere geschiedenis. Het betekende ten eerste dat na de Revolutie 
het Vaticaan meer macht bekwam over de voorheen zo onafhankelijke Franse clerus. Maar ook betekende het dat de kerk 
gedurende de 19e eeuw zich zou profileren als antiliberaal en de kant zou kiezen van de gevestigde machten tegen het volk uit 
angst voor een nieuwe revolutie.



Deze fenomenen waren te wijten aan tendensen waarvan we gezien hebben dat ze reeds sinds 

de Middeleeuwen aan het ontwikkelen waren:

-Een langzame maar geleidelijke afzetting van de wereldlijke vorsten en machthebbers tegen 

de macht van de katholieke kerk.

-de groei van een onafhankelijke stedelijke burgerij.

-De groei van het principe: ‘no taxation without representation’.

-Het aftakelen van macht  gebaseerd op goddelijke wil  naar macht  gebaseerd op seculiere 

principes.

3.4.4. De industriële revolutie: welvaartsgroei en individualisme

Hoewel de term Industriële Revolutie enigszins beladen is, wordt deze nog steeds gehanteerd. 

Ook  werd  reeds  de  historische  consensus  bereikt  dat  er  niet  zozeer  sprake  is  van  een 

‘revolutie’ dan wel van een geleidelijke evolutionair proces dat tussen de 50 en 100 jaar heeft 

geduurd. (Vanhaute, 2008)

Rostow’s theorie verdeelt het industrialisatieproces in drie delen:

Ten eerste is een preliminaire fase waarbij  de noodzakelijke voorwaarden op economisch, 

juridisch, technisch, sociaal en politiek vlak worden geschapen om van een agrarische naar 

een productie-economie over te stappen. Deze fase duurt zo’n honderd jaar.

De tweede fase, die zo’n dertig jaar duurt, ziet investeringen stijgen van vijf naar meer dan 

tien procent. Grote vooruitgangen in productietechnieken vinden plaats.

De derde en laatste fase kenmerkt zich door een lange fase van industriële expansie, die af en 

toe wordt onderbroken door economische fluctuaties. Nieuwe productietechnieken worden ten 

volle benut. 

We  hebben  reeds  gezien  dat  Groot-Brittannië  als  eerste  de  weg  van  het  individualisme 

opwandelden  net  als  het  feit  dat  er  een  correlatie  is  tussen  industrialisering  en 

individualisering (supra). Rostow verklaart  dit  door te stellen dat Groot-Brittannië vroeger 

dan alle andere Europese landen de eerste fase had afgerond. Dit ligt in het verlengde met wat 

we eerder stelden dat Groot-Brittannië haar absolutistische fase en het verzet daartegen al 

eerder  had  meegemaakt  dan  de  andere  Europese  landen.  De  laatste  grote  politieke 

omwenteling was de zogeheten Glorious Revolution einde 17e eeuw. Na het verslaan van de 

Jacobitische opstand in 1745 waarmee de laatste troonpretendent werd verslagen waren de 

Britse  eilanden zelfs  volledig vrij  van de  dreiging van civiele  onlusten,  een feit  dat  veel 

Europese landen pas decennia later zouden bereiken. Deze vrede, gecombineerd met gunstige 



economische omstandigheden zoals de aanwezigheid van een overvloed aan grondstoffen en 

het  bezit  van goed uitgeruste havens en een handelsvloot leidde ertoe dat de Britten het 

industriële tijdperk zouden openen. 

Het is enigszins vreemd dat het niet Frankrijk of Duitsland waren die de industriële revolutie 

hebben  ingezet,  wanneer  we  rekening  houden  met  het  feit  dat  deze  landen  grotere 

afzetmarkten en grotere arbeidsreserves hadden. Frankrijk was het wetenschappelijke centrum 

van de wereld,  had een goed ontwikkelde manufactureneconomie die producten van hoge 

kwaliteit  produceerden en had een  gigantische afzetmarkt  overzee.  Ook de Duitse  landen 

hadden hoge kennis van industrie en haar mijnen werden door de hele wereld benijdt. De 

industrialisatie  van  deze  landen  werd  echter  vertraagd  door  belemmeringen  op  het 

economische leven zoals interne tol en de oorlogen van de 18e eeuw. Deze draineerden niet 

alleen de grondstoffen van de beide landen, maar zorgden ook nog eens voor een gigantische 

schuld  die  op  haar  beurt  leidde  tot  interne  onlusten.   De  Duitsers  werden  aanvankelijk 

gehinderd  door  een  gebrek  aan  kolonies  om  grondstoffen  te  ontginnen  en  afgewerkte 

goederen  naar  te  exporteren.  Ondanks  deze  moeilijkheden  werden  ook  in  deze  landen 

beperkte inspanningen gedaan gedurende de tweede helft van de 18e eeuw. De Industriële 

(tweede fase van Rostow) werd in deze landen echter pas bereikt tussen 1830 en 1860 voor 

Frankrijk, en vanaf 1850 voor Duitsland. Groot-Brittannië kende haar zogeheten “take-off” 

veel vroeger vanaf de jaren 1780. (Henderson, 1967)

Gedurende de 18e eeuw stonden noch het individu -ondanks de individualisering- noch de 

staat centraal in het openbare leven, maar de ‘club’. Individuen, en dan voornamelijk mannen, 

groeiden op binnen verscheidene sociale groepen zoals de lokale taverne, kerk, koffiehuizen, 

literaire groepen en andere meer of minder exclusieve clubs. Tradities, interesses e.a werden 

nog steeds uitgelegd in vorm van de groep of corporatie. Ashton (1997) stelt dan ook dat er 

weinig spoor is van individualisering gedurende de industriële revolutie. In een gemeenschap 

waar het lidmaatschap van verschillende groepen een groot deel van de identiteit bepalen is 

het gewoon niet praktisch voor eender welk individu, rijk of arm, om zich af te sluiten van 

zijn medemensen.

Hoewel de auteur mijns inziens correct is in zijn analyse dat lidmaatschap tot verschillende 

groepen een cruciaal deel uitmaakt van de identiteit en dat gedurende de besproken periode53 

we nog niet kunnen spreken van een geïndividualiseerde maatschappij, moeten hier toch een 

aanmerking op worden gemaakt. 

53 De auteur focust zich voornamelijk op de vroege industriële revolutie: 1780-1815.



Ook in onze tijd maakt het lidmaatschap tot verschillende sociale groepen en clubs deel uit 

van onze identiteit. Collectivistische identificatie met bepaalde groepen of clubs zijn meestal 

gebaseerd  op  ascriptieve  kenmerken  zoals  geboorte  en  etnie.  Individualistische 

groepsidentificatie  is  meer  een vrijwillige  overeenkomst  die  ten allen tijde  kan beëindigd 

worden. Individuen maken hier deel uit van de club zolang zij willen en stappen eruit wanneer 

zij dit willen, of kunnen overstappen naar een rivaliserende club. Zij kunnen ook lid zijn van 

meerdere clubs. Lidmaatschap is niet wederzijds exclusief. In collectivistische groepen is dit 

niet het geval. Lidmaatschap is niet vrijwillig en levenslang. De auteur maakt hier dus de 

denkfout dan groepslidmaatschap inhoudt dat er geen sprake kan zijn van individualisering.   

Wat we hier wel uit opmaken is dat er nog steeds sprake is van denken in groepsverband in 

onze samenleving gedurende deze tijd. Maar deze groepen zijn minder gebaseerd op niet-

vrijwillige zaken als religie54, geografie en etnie en meer op vrijwillige verbanden. Mensen 

ontmoeten elkaar in clubs waarvan het lidmaatschap over het algemeen vrijwillig is: tavernes, 

hobbyclubs  en  arbeidsorganisaties.  Dit  is  het  tijdperk  van  de  opkomst  van  de  eerste 

vakbonden. Deze vakbonden zullen het primaat van de bourgoisie aanvechten, net zoals de 

bourgoisie het primaat van de adel ooit aanvocht.

Wanneer we echter de analyse doortrekken naar het verleden zien we een heel andere tendens, 

o.a.  bij  Morrison  (2006).  Lidmaatschap  binnen  de  Europese  sociale  structuur  voor  de 

Verlichting was voornamelijk gebaseerd op niet-vrijwillige basis. 

Men was lid van sociale groeperingen sinds zijn geboorte en had niet de keuze om eruit te 

stappen.  Men behoorde  verplicht  tot  een  bepaalde  gilde,  kerk of  tot  het  domein  van een 

welbepaalde  heer.  Deze  groeperingen  hadden  politieke  en  economische  macht  over  de 

individuen. Deze entiteiten bepaalden de plek van het individu binnen de samenleving op zijn 

geheel  en  de  rechten  en  verplichtingen  die  dat  individu  heeft  ten  opzichte  van  de 

maatschappij.  Deze  grote  groeperingen  domineerden  het  sociale  leven,  reguleerden  het 

economische leven en bepaalden iemands plaats op de arbeidsmarkt. Een beroep of activiteit 

uitoefenen was enkel mogelijk als lid van één van deze collectieve entiteiten.

‘Under these circumstances, the rights and purposes of collective bodies seemed always to  

exceed the rights and purposes of individuals.’ (Morrison, 2006)

Een voorbeeld hiervan waren o.a. de Middeleeuwse gilden. We moeten hierbij wel de kantlijn 

plaatsen  dat  niet  alle  beroepscategorieën  in  gilden  waren ondergebracht.  In  veel  gevallen 

waren er ook sprake van vrije beroepen. Deze hadden echter niet de middelen of invloed van 

54 We kunnen stellen dat de vrijheid om de eigen religie te kiezen is een recent fenomeen is en dan nog alleen maar in 
bepaalde delen van de wereld.



de  gilden  en  werden  vaak  beconcurreerd  op  allerlei  manieren  of  in  de  praktijk  zelfs 

gemolesteerd en gedwongen opgenomen in een gilde. (Van Eeghen, 1965)

Dus, tot diep in de 18e eeuw wordt het individu beschreven als afhankelijk en heeft het slechts 

bestaansrecht  als  lid  van een  grote  collectieve  entiteit:  de  familie,  de  clan  en de  verdere 

vormen van collectieve organisatie. Pas vanaf de 18e eeuw wordt het individu echt uniek en 

afgezonderd van het wijdere collectief.55

Na de  Verlichting  en  de  Franse  Revolutie  zien  we een  geheel  andere  tendens  binnen  de 

Europese maatschappij. Vooreerst zal het verdwijnen van de gevestigde aristocratie leiden tot 

het definiëren van de rechten van het individu. De gilden werden afgeschaft en de kerken 

gefnuikt. Hun voorrechten die zij als collectieve instituten bezaten werden overgedragen naar 

de individuen. 

‘What  had  thus  been  corporate  and  collective  in  nature  was  suddenly  centered  on  the  

individual.’(Morrison, 2006)

De mensen mochten zich hierdoor dus vrij verplaatsen. De afschaffing van de gilden in 1791-

92, gecombineerd met de ontwikkelingen op economisch vlak resulteerden in een grotere 

mate  van  individuele  en  economische  vrijheid.  De  economische  ontwikkelingen  in  de 

industrie zullen ertoe leiden dat de zich ontwikkelende industrie een grote vraag heeft naar 

arbeiders  die  contracten  zullen  aangaan  op  individuele  basis.  Collectieve  economische 

participatie  werd  dus  vervangen  door  individuele  participatie  waarbij  ieder  individu 

verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen succes. Individuen mochten zich vrij verplaatsen 

en een stiel aanleren of job aanvaarden waar zij dit wilden. Deze maatregelen maakten de 

Europese  arbeidsmarkt  veel  flexibeler  en  competitiever,  en  maakte  ook  een  groot  aantal 

arbeiders vrij  voor de ontwikkelende industrie. Individuen konden dus op vrijwillige basis 

contracten  aangaan  en  lid  worden  van  een  bepaalde  sociale  groepering.  Deze  sociale 

groeperingen zijn dan uiteraard ook de arbeidsplaats, de lokale taverne, de hobby club etc. 

Deze groeperingen bestonden ongetwijfeld ook voor de Franse Revolutie, maar het aandeel 

aan  groepen  waarvan  men  lid  is  steeg  hierna  enorm.  Ook  valt  het  op  dat  deze  eerder 

kleinschalig  lijken  ten  opzichte  van  de  macht  van  de  oude  gilden  en  adellijke 

grootgrondbezitters.

In die zin is de aanvankelijke Amerikaanse natievorming zo cruciaal geweest hierin aangezien 

deze staat van de grond werd opgebouwd en kon beginnen vanaf een tabula rasa. De oude 

55 Zie hiervoor ook: Marx, K. Kritiek van de Politieke economie.



sociale  groeperingen  uit  het  Europese  continent  waarvan  lidmaatschap  verplicht  was 

bestonden hier voor het overgrote deel niet. (Morrison, 2006)

Een ander gevolg van de afschaffing van de gilden was het vrijmaken van de Europese markt 

voor innovatie argumenteert Fitzsimmons (2010). Gilden hadden een monopolie op productie. 

Dit  monopolie  strekte  zich  uit  over  zowel  de  geproduceerde  hoeveelheid  als  over  de 

productietechnieken.  Vaak waren de gespecialiseerde productieprocessen streng geheim en 

enkel  voor  insiders  uit  de  gilde.  Deze  behoorden  tot  de  ‘geheimen  van  het  vak.’ Deze 

monopolies hinderden innovatie zelfs op zo’n manier dat de periode voor de Franse Revolutie 

gedurende  de  vroege  19e eeuw wordt  omschreven  als  één  van  ‘routine’ wanneer  het  op 

productieprocessen neerkomt.   Al  is  op de theorie  dat  het  gildensysteem er  één was van 

sclerose en stilstand al redelijk wat kritiek gekomen. Onder andere van Lis (2006).

Het is gedurende deze periode dat de term ‘individualisme’ voor het eerst haar opkomst kent 

als zijnde een distinctief gegeven. Verlichtingsfilosofen als de Joseph de Maistre en Saint-

Simon gebruikten deze term om de maatschappelijke veranderingen aan te tonen. Dit wijst 

niet  alleen op het feit  dat  men de contemporaine maatschappij  zag als  iets  distinctief  ten 

opzichte van de rest van de wereld, maar ook dat de maatschappelijke veranderingen van een 

dergelijke aard en omvang waren dat deze een eigen term verkregen. Aanvankelijk zag men 

het opkomende individualisme als iets negatiefs. De Maistre en Saint-Simon gebruikten de 

term om de glorificatie van het individu, dat voorvloeide uit het Verlichtingsdenken en de 

Franse Revolutie, ten opzichte van de gemeenschap te bekritiseren.

De gemeenschap was niet langer een autonome verheven entiteit en niet meer dan de som van 

haar  individuen.  De  gemeenschap  bestond  uit  individuen  die  ieder  autonoom  waren  en 

onvervreemdbare  sociale  en  juridische  rechten  en  politieke  vrijheden  hadden. 

Verlichtingsfilosofen als Saint-Simon waren echter nog steeds doordrongen van het belang 

van de gemeenschap en beweerden dat het individualisme en de industrialisatie zal leiden tot 

vervreemding  en  vereenzaming.56 Het  individu  zal  los  komen  te  staan  van  de  wijdere 

gemeenschap als gevolg van de duale beweging van industrialisatie en individualisme. Ook 

gedurende  de  Verlichting  zag  men  een  duidelijke  link  tussen  industrialisatie  en 

individualisme. (Morrison, 2006)

Tot slot voor dit deel wil ik nog even de aandacht vestigen op het werk van Wong (1998) die  

het op zich heeft genomen de politieke en economische ontwikkelingen van zowel China als 

het Westen te analyseren. Dit omwille van het feit dat de industriële revolutie doorgaans wordt 

56 Hier zien we reeds de latere aliënatietheorie van Marx in.



beschouwd als de periode waarop Europa eindelijk de mondiale heerschappij in handen neemt 

en  het  machtige  Azië  inhaalt,  ook  op  economisch  vlak  (Vanhaute,  2008)  Wong  (1998) 

concludeert dat Europa’s opkomst niets te maken heeft met de inherente superieure Europese 

cultuur.  Tot wel in de 19e eeuw was China de voornaamste mondiale grootmacht. In een 

analyse van het Europa en China rond 1800 stelt de auteur vast dat op economisch vlak beide 

werelddelen meer gelijkenissen dan verschillen vertonen. Beide zijn landbouwsamenlevingen 

waarin de markt en regionale specialisatie een belangrijke rol spelen. De sprong voorwaarts 

die Europa maakt in de 19e eeuw is het gevolg van een overschakeling naar een op kolen en 

minerale grondstoffen gebaseerde economie. Een overschakeling die eerder uit noodzaak en 

schaarste was dan enige culturele motieven. Op politiek vlak zijn de verschillen wel enorm. 

Europa is een versplinterd continent dat uit een groep rivaliserende vorstendommen bestaat, 

China is een eengemaakt rijk. De Europese elites zijn volgens hem louter geïnteresseerd in 

‘winst-en  machtsmaximalisatie’  ten  koste  van  anderen.  De  Chinese  elite  is  meer 

geïnteresseerd  in  het  bewaren  van  de  sociale  orde.  Zo  ziet  de  auteur  dat  flexibiliteit  is 

ingebakken in het Europese model, daar waar het Chinese een hogere sociale bescherming 

biedt. De Europese opkomst is dus te wijten aan technologische ontwikkelingen ten gevolge 

van  schaarste,  gecombineerd  met  een  politiek  systeem  dat  erop  gebrand  is  tot  winst-en 

machtsmaximalisatie over te gaan ten koste van anderen.  

Ironisch  genoeg is  dit  hetzelfde  argumentie  die  we eerder  zagen  rond het  debat  over  de 

opkomst  van  het  Westen  in  de  Vroegmoderne  Tijd.  Tegenstanders  wijzen  ook  op  de 

‘achterlijkheid’  van  het  Westen  als  oorzaak  voor  haar  expansiedrang  en  uiteindelijke 

suprematie  over  de  wereld.  Militaire  nederlagen  in  het  Oosten,  politieke  en  religieuze 

versplintering en een drang naar expansie van de elites leiden ertoe dat Europa op agressieve 

wijze uitbreiding zoekt over de zeeën. De industriële Revolutie zou dan weer te wijten zijn 

aan een tekort aan grondstoffen, net zoals de eerste kolonisatiegolf te wijten zal zijn aan een 

zoektocht naar edelmetalen. Vermoedelijk ligt de waarheid in het midden ergens. Veel van de 

argumentatie lijkt soms voort te komen uit ‘wishfull thinking’ van sommige van de auteurs 

maar er schuilt vermoedelijk een grond van waarheid in. Tenslotte, als economen kunnen we 

beter dan wie ook stellen dat schaarste aan grondstoffen één van de grootste drijfveren is tot 

technologische ontwikkeling. Zoals de gekende Engelse spreuk luidt: Necessity is the mother 

of invention.



3.4.5. Ideas

Ook ideologisch bleek de periode na de Franse Revolutie en tijdens de Industriële Revolutie 

een  vernieuwing.  Individualisme  werd  wijdverspreid  onder  de  Westerse  maatschappij  en 

verspreidde  zich  in  het  kielzog  van  de  modernisatie.  Principes  als  individualisme  en 

authenticiteit werden door enkele van de grootste schrijvers van het moment aangehaald als 

vertrekpunt voor de nieuwe ideologieën die dankzij de Franse en Industriële Revoluties zich 

verspreidden over het Continent.  John Stuart Mill maakt een duidelijk onderscheid tussen de 

persoonlijke levenssfeer individualisme in “zaken die anderen niet zouden moeten aangaan.” 

Hij wijst hier ook op de noodzaak aan vrije expressie en andere levensstijlen en wijst op het 

feit  dat  culturen  waar  de  gedragsnorm wordt  bepaald  door  traditie  en  niet  door  iemands 

individuele karakter een groot tekort aan “één van de principiële ingrediënten van menselijk 

geluk” vertonen.

Zelfs Marx wees op het feit dat als de proletariërs zich willen manifesteren als individu, zij de 

‘huidige toestand’ waarin zij  zich bevinden moeten wijzigen door de staat af  te  schaffen. 

(Berman, 1970)

3.4.6. Het ontstaan van de Copyright Law 

De grote uitzondering van het Revolutionaire Tijdperk was Groot-Brittannië. Hoewel het te 

kampen had met  de Amerikaanse Revolutie in haar kolonies bleek het  Britse  moederland 

gedurende dit  revolutionaire tijdperk behoorlijk bestand tegen revolutionaire onlusten,  een 

Europees unicum.57 De Britten hadden voornamelijk te kampen met onrustige kolonisten die 

meer  autonomie  of  de  onafhankelijkheid  nastreefden.  Een  verandering  van  de  Britse 

samenleving  an  sich  was  in  de  18e eeuw niet  aan  de  orde.  Dit  betekent  niet  dat  Groot-

Brittannië  vrij  was  van  revoluties,  deze  vonden  alleen  niet  plaats  in  het  gekende 

Revolutionaire tijdperk maar een eeuw vroeger! Gedurende het grootste deel van de 17e eeuw 

woedde  er  een  heen  en  weer  gevecht  tussen  het  vorstelijke  absolutisme  en  het 

parlementarisme.  De parlementaire overwinningen in het midden van de 17e eeuw werden 

keer  op  keer  betwist  door  de  absolutistische  Stuarts.  Dit  veranderde  na  de  Glorious 

Revolution van 1688-1689 waarna de nieuwe vorst en het parlement een consensus bereikten 

die het parlement macht en autoriteit gaven die niet moest onderdoen voor de vorsten van 

57 De enige uitzondering het vermelden waard was de gekende Peterloo massacre over de hoge graanprijzen door de Britse 
importquota. Maar deze hadden niet het karakter van een echte revolutie.



Europa. Na deze sociale oproeren werd het wederom rustig in Groot-Brittannië. Een rust die 

zelfs zou blijven wanneer de rest van Europa zou worden opgeschrikt door de revolutionaire 

krachten. Dit parlement zou decennia voor haar Europese tegenhangers de burgerij inlijven 

binnen het politieke bestel. 

‘It  has  often  been  remarked  that  nothing  is  as  conservative  as  a  successful  revolution.’  

(Palmer, 2007)

De parlementaire overwinningen leidden tot een aantal tendensen in de Britse samenleving 

die  uniek  zouden  zijn  voor  Europa.  Dit  zijn  onder  anderen  een  relatief  hoge  graad  van 

persvrijheid  en  relatieve  religieuze  tolerantie. (Palmer,  2007)  Deze  veranderingen  werden 

doorgevoerd  onder  impuls  van  de  burgerij  die  haar  plaats  wist  te  veroveren  binnen  het 

politieke  bestel.  Dankzij  de  invloed  van  deze  burgerij  op  de  politieke  en  juridische 

besluitvorming zou het voor het eerst in Groot-Brittannië zijn dat de noodzakelijke politieke 

en  economische  voorwaarden  zouden  aanwezig  zijn  die  zouden  leiden  tot  de  Industriële 

Revolutie.

Het onderzoek naar het ontstaan van de copyright law is relevant in de wijdere link tussen self 

construal en authenticiteit. Copyright houdt het beschermen van het intellectueel eigendom in, 

teneinde de originaliteit te bewaren en de auteur de vruchten van zijn intellectuele arbeid te 

laten plukken.

Desondanks moet worden gezegd dat de concepten van copyright en intellectueel eigendom 

niets  nieuws  zijn.  Het  opmerkelijke  is  niet  dat  men  een  bepaald  productieproces  wil 

beschermen tegen kopiëren, maar dat het voor het eerst in een echt generaal juridisch kader 

wordt  gegoten.  (Hunter  1986) Immers,  zoals we reeds  hebben gesteld,  wees Fitzsimmons 

(2010)  op  het  feit  dat  één  van  de  voornaamste  bestaansredenen  van  de  gilden  was  het 

beschermen van het monopolie op het productieproces van enkele gespecialiseerde producten. 

De geheimen van het vak beschermen, zeg maar, tegen zij die deze processen willen kopiëren. 

De  gilden  stonden  garant  voor  kwaliteit  en  beschermden  hun  geheimen  en  deze 

kwaliteitsgarantie door op te treden tegen zij  die deze producten schaamteloos namaakten 

zonder toestemming van de gilde.  Hiervoor hadden zijn het recht gekregen van de lokale 

stadsbesturen om op te treden tegen namakers. De gilde mocht boetes innen van namakers of 

lijfden  de  meer  getalenteerden  in  binnen  de  gilde.  De  voornaamste  beperkingen  op  de 

mogelijkheid  van  de  gilden  om namaak  tegen  te  gaan  waren  juridische  en  geografische 

beperkingen. De juridische macht van de gilden was beperkt tot de stad waar zij gevestigd 

waren. Tegen namaak vanuit het platteland en de buitenwijken van de stad waren zij juridisch 

niet bij machte om op te treden. Vermoedelijk waren de praktijken om buitenstaanders die de 



producten dan namaakten in te lijven ook puur pragmatisme omdat zij geen boeten konden 

innen tegen deze individuen als zij buiten de stad actief waren.

Wanneer de gilden de stadsmacht verkregen voerden zij ook andere manieren in om namaak 

tegen te gaan namelijk deze van het militaire geweld. De gilden hadden eigen legers om de 

stad te verdedigen tegen gevaren van buitenaf, zoals de vorstelijke legers of de legers van 

buitenlandse veroveraars. Wanneer deze gevaren er echter niet waren zetten de gilden hun 

troepen  gewillig  in  tegen  hun  landgenoten  van  kleinere  steden  en  dorpen  tegen  wie  zij 

juridisch  niet  konden  optreden.  Zo  hielden  Gentse  troepen  bijvoorbeeld  lelijk  huis  tegen 

kleinere  steden  en  dorpen  die  de  Gentse  belangen  schonden.  Ook  grotere  concurrerende 

steden als Brugge moesten eraan geloven. (Decavele, 2003) 

Copyright als juridische entiteit over de gehele natie kende haar ontstaan voor het eerst in 

Groot-Brittannië gedurende het eerste decennium van de 18e eeuw in het zogenaamde Statute 

of Anne. Dit was mogelijk dankzij de Britse parlementaire overwinning, waardoor een groot 

deel van de burgerij wezenlijke politieke macht verkreeg binnen het nationale parlement, een 

unicum  in  Europa.   Het  is  ontstaan  als  een  compromis  tussen  de  verschillende 

belangengroepen: uitgevers, auteurs, printers, klanten, etc.58 De auteurs kregen het exclusieve, 

maar tijdelijke recht, op het printen, kopiëren en verkopen van hun boeken.59 (Barron, 2006)

“Copyright is a cold-blooded attempt at reconciling mind with money” (Hunter, 1986).

Copyright  kon  ontstaan  binnen  een  klimaat  waarbinnen  aan  enkele  noodzakelijke 

voorwaarden  was  voldaan.  Vooreerst  was  er  een  goed  ontwikkelde  burgerij  die  stevig 

ingewijd  was  binnen  het  politieke  landschap  en  dus  een  invloed  had  op  de  nationale 

wetgeving. Ten tweede was er een goed ontwikkelde printindustrie. Deze industrie veranderde 

de regels van het auteurschap grondig. Voorheen waren auteurs doorgaans van kerkelijke of 

adellijke afkomst. Individuen, dus, die niet afhankelijk waren van de vruchten van hun werk. 

De werken die zij schreven waren puur te doen om tijdverdrijf, het verkrijgen van prestige of 

hadden juridische en politieke motieven. Handmatig kopiëren van deze werken was dan ook 

tijdrovend en omslachtig. Veel winst viel er niet mee te rapen dus had kopiëren louter het doel  

het werk te bewaren en te verspreiden, geen commerciële motieven. Vanaf de opkomst van de 

drukpers veranderde dit echter. Werken konden snel en efficiënt worden verspreid over een 

groter  publiek.  Aanvankelijk  waren  het  eerst  de  componisten  die  voor  het  eerst  om 

bescherming  vroegen  van  het  intellectuele  eigendom.  Componisten  hadden  meer  dan  de 

58 Aanvankelijk was copyright vooral bedoeld voor literaire en musicale werken.

59 Het waren de gilden die verantwoordelijk waren voor de boekenverkoop die deze wet eisten sinds de 
verspreiding van de drukpers, waardoor zij hun monopolie verloren. 



eerdere  auteurs  hier  belang  bij  aangezien  hun  broodwinning  en  prestige  afhing  van  het 

beschermen van hun werk. De commerciële boekenindustrie zou pas later volgen. (Hunter, 

1986) 

Deze industrieën reageerden op de veranderingen in de maatschappij van de dag. Vooreerst 

waren hun werken niet  meer  veilig  en konden deze gemakkelijk gekopieerd en verspreid 

worden. Maar misschien nog belangrijker was het ontstaan van een nieuwe middenklasse die 

ontstond in het Groot-Brittannië van de 18e eeuw. Deze middenklasse had een grote vraag 

naar  muziekstukken.  Hierom  vroegen  zowel  de  auteurs  als  de  gilden  van  uitgevers  om 

wettelijke bescherming. Auteurs en componisten hadden namelijk nog een tweede motief, los 

van dat van de uitgeversgilden om het kopiëren tegen te gaan, namelijk het motief van de 

winst. De muzieksector was de eerste die legale bescherming verkreeg omwille van het feit 

dat de componisten hier enorm bij te winnen hadden. Zij waren niet langer afhankelijk van het 

mecenaat maar konden verdienen door hun werken aan het grotere publiek te presenteren.

Copyright en intellectueel eigendom waren dus reeds in de vroege 18e eeuw herkenbare en 

duidelijk gedefinieerde concepten. Copyright wetten identificeerden duidelijk het concept van 

intellectueel eigendom en wat het zou betekenen om hiertegen in te gaan. Bijna een eeuw 

voor de Romantiek en haar ‘cult of originality’ hun intrede deden. Deze eerste copyright law 

was echter niets  meer  dan een vroege  ‘information technology law’ die simpelweg moest 

reguleren wanneer kopiëren en printen van werken was toegestaan. Een wijdere bescherming 

van de auteursrechten vond plaats in nieuwe wetten op het einde van de 18e eeuw. Lang voor 

de Romantiek dus kende men concepten als copyright en intellectueel eigendom. (Barron, 

2006) 

3.4.7. Schwartz en Fincher revisited

Op dit punt dienen we terug te komen op onze originele onderzoeksvraag. Hoe kan het dat de 

Westerse  maatschappij  gedurende  de  Romantiek  kan  gekwalificeerd  worden  als  een 

individualistische  en  deze  hiervoor  niet?  Hiervoor  is  het  interessant  om  wederom  het 

Schwartzmodel los te laten op deze thesis. Schwartz’ waardensysteem kon immers gekoppeld 

worden aan de waarden van individualistische of collectivistische culturen zoals we eerder 

reeds gezien hebben.  We hebben Schwartz  reeds  toegepast  om een betere blik  te  kunnen 

werpen  op  de  wereld  zoals  hij  was  in  de  overgang  van  de  Middeleeuwen  naar  de 

Vroegmoderne tijd.  De waarden die de Middeleeuwse en Vroegmoderne maatschappij dus 



collectivistisch maakten, zouden nu ingewisseld moeten zijn voor een meer individualistisch 

waardepatroon. Maar hoe zou dit kunnen gebeurd zijn?

Schwartz stelt zelf in zijn werk dat een individu nooit dezelfde waarden gedurende zijn hele 

leven aanhangt maar dat er drie systematische bronnen zijn van waardeverandering in het 

leven  van  een  volwassene.  Deze  zijn:  historische  gebeurtenissen  (oorlog,  economische 

depressie…);  fysieke  veroudering  (  verlies  van  kracht  en  geheugen)  en  persoonlijke 

levenssituatie (Kinderen hebben, weduwnaar/e zijn…). Van deze drie is uiteraard enkel de 

eerste van belang voor ons onderzoek.60

 Dit betekent dat de grote historische gebeurtenissen in deze periode na de Franse Revolutie 

van een andere aard waren dan de periode hiervoor. We kijken hierna in welke mate dit klopt. 

Individualisme en welvaart hebben, zoals we reeds boven hebben vastgesteld, een duidelijke 

link.  Het leidt dan ook geen toeval dat Individualisme dan ook vooral hoogtij  viert  in de 

welvarende Westerse wereld zoals Europa en Noord-Amerika. Deze welvaart, stelt Schwartz 

(2009), gecombineerd met een relatief vredevolle periode, leidde ertoe dat de Westerse mens 

minder belang ging hechten aan materiële en veiligheidswaarden. Schwartz heeft het in deze 

wel over de vredevolle periode die volgde op de wereldoorlogen. Het zou echter relatief laat 

in de Westerse ontwikkeling als de overgang van collectivisme naar individualisme zich in 

deze periode zou manifesteren. Ongetwijfeld leidde de definitieve vrede in West-Europa tot 

een stijging in de graad van West-Europees individualisme, doch niet tot de kentering. 

De afloop van de Napoleontische oorlogen die in het verlengde lagen van de oorlogen van de 

Franse Republiek brachten een nieuwe wereld voort. Na het Congres van Wenen werd een 

nieuwe wereldorde  opgezet  door  de  Europese  grootmachten.  De Napoleontische  oorlogen 

hadden veldslagen voortgebracht die tot dan toe in omvang hun weerga nog niet kenden in de 

wereldgeschiedenis. Waar de veldslagen in de middeleeuwen en vroegmoderne tijden werden 

gevoerd door relatief kleine legers specialisten werden in de Revolutionaire oorlogen nieuwe 

principes als de levée en masse ingevoerd, het mobiliseren van ’s lands gehele populatie voor 

de oorlog. De sensationele verliezen lieten de Europese staten inzien dat de regels van de 

oorlogsvoering waren veranderd. In tegenstelling tot vroeger betekende een nederlaag niet 

langer  het  verlies  van enkele grensgebieden maar  een totale  bezetting van het  vaderland. 

Gehele staten konden eraan onderdoor gaan.61 Hierom besloten de grootmachten een ‘Concert 

60 En ook de enige die historisch gezien meetbaar of verifieerbaar en werkbaar is.

61 De spectaculaire verovering van verschillende Europese grootmachten zoals Oostenrijk en Pruisen door de legers van 
Napoleon shockeerde de 19e eeuwse burger grondig. Volgens de regels van de oorlogsvoering tot hiertoe diende de verliezer 
hoogstens een paar gebieden af te staan aan de winnaar. De Revolutionaire en Napoleontische oorlogen veranderden deze 
regels grondig wanneer het duidelijk leek dat een groot Europees rijk zou worden gecreëerd e nhele staten zouden verdwijnen 
bij deze nieuwe vorm van oorlogsvoering.



van  Europa’  in  te  stellen.  In  verschillende  verdragen  en  allianties  beloofden  ze  geen 

offensieve oorlogen te beginnen en elkaar te steunen tegen revolutionaire agitaties. Dat oorlog 

op het continent niet verdween is zo goed als duidelijk. Wel leidde het tot een tijdperk van 

relatieve vrede in Europa. Gewapende conflicten tussen landen en zeker de grootmachten die 

een groot deel van de 18e eeuw hadden geplaagd werden zeldzamer. (Palmer, 2007.)

Het tijdperk van de frequente en quasi permanente militaire conflicten was ingeruild voor een 

tijdperk waarin deze zeldzamer werden. Legers werden professioneler en men zocht minder 

naar militaire conflicten met de technologisch evenwaardige concurrenten vanwege de steeds 

destructievere kracht van de oorlogsvoering. Expansie werd gezocht ten koste van militair 

inferieure volkeren in de koloniale beweging van de 19e eeuw.

Daarenboven  liep  deze  periode  gelijk  met  andere  ontwikkelingen.  Zo  kende  het  Westen 

voornamelijk spectaculaire ontwikkelingen op vlak van technologie en geneeskunde. 

Deze  geneeskunde  kende verscheidene  nieuwe ontwikkelingen  vanaf  de  19e eeuw die  de 

gemiddelde levensverwachting van de modale Europeaan de hoogte injoegen. Er komen een 

hele reeks aan nieuwe geneesmiddelen die, wat verwonderlijk was, voor het eerst ook effect 

hadden  en  meer  waren  dan  alleen  veredelde  purgeermiddelen.  De  uitvinding  van  de 

injectienaald  liet  toe  deze  nieuwe  geneesmiddelen  rechtstreeks  in  de  bloedsomloop  te 

injecteren. Onder impuls van de Verlichting steeg ook de kennis van het menselijke lichaam. 

Voorheen was anatomisch onderzoek op grote  schaal  voor  het  overgrote  deel  taboe,  mits 

enkele uitzonderingen. De ‘nieuwe wetenschap’ die tijdens deze Verlichting werd gelanceerd 

kent haar bloeiperiode in de 19e eeuw. Dokters kregen wetenschappelijke opleidingen en de 

medische  wetenschap  in  haar  geheel  werd  systematischer  en  wetenschappelijker.  Ook  de 

opkomst  van  de  laboratoria  in  functie  van  de  medische  wetenschap  en  de  professionele 

ziekenhuizen kunnen we situeren in de 19e eeuw.  (Porter, 2010)  Hoewel grote epidemieën 

hiermee niet van het Europese continent is geweerd, sterft de Europese mens steeds minder 

aan kwalen die voor onze tijd nu banaal lijken: koorts, diarree… (Vanhaute, 2008)

Het  afschaffen  van de  lijfeigenschap en  het  verbieden  van de  gilden  en  vakverenigingen 

gedurende de Franse Revolutie dankzij de wet Le Chapelier62 leidde tot een nieuwe tendens in 

de economie. Lijfeigenen werden ofwel onafhankelijke boeren en pachters of zochten hun heil 

in de steden waar zij in de ontwikkelende industrie gingen werken. Het afschaffen van de 

62 Deze werd na 1866 opnieuw afgeschaft waardoor de weg was gebaand voor de legalisering van de vakverenigingen. Zie 
Heyrman, 1998.



gilden leidde dan weer tot het ontstaan van grotere vrijheid van ondernemen waardoor de 

gilden zouden worden vervangen door de grote fabrieken. (Henderson, 1967)

We hebben reeds gezien dat een nieuw Europees familiepatroon zich manifesteerde gedurende 

de 17e eeuw. Dit patroon bestond eruit dat koppels later trouwden en aldus minder kinderen 

kregen. Dit patroon leidde ertoe dat de Europese bevolking beschermd was tegen explosieve 

bevolkingsgroei en dat de Europese burger, in vergelijking met de rest van de wereld, niet in 

extreme  armoede  verkeerde.

Ik argumenteerde reeds, gebruik makend van de theorie van Fincher, dat niet alleen de aan- of 

afwezigheid van pathogenen maar een algemene aan- of afwezigheid van gevaar voor hebben 

en houden een invloed uitoefent op het hebben van een individualistische of collectivistische 

reflex.  Dit kleinere Europese familiepatroon en de voordelen die eruit voortvloeien (welvaart, 

lagere  risico’s  op  hongersnood)  kan  aan  mede  de  basis  liggen  van  het  Westerse 

individualisme.  Ook  de  literatuur  en  wetenschappelijk  onderzoek  bevestigen  dat 

landen/streken met hoge geboortecijfers collectivistischer zijn dan landen waar dit niet zo is. 

(Jandt, 2010) Deze veiligheid leidt tot een surplus aan tijd, tijd die niet in het voorkomen van 

risico’s moet worden gestoken of in dit geval in het verzorgen van kinderen. Deze tijd zal 

bijgevolg worden geïnvesteerd in het ondernemen van nieuwe zaken.

Dit  alles  betekent  dat  de wereld van de Westerse mens na afloop van de Napoleontische 

oorlogen er  grondig anders uitzag dan deze ervoor.  De Westerse mens was gezonder63 en 

leefde in een wereld die relatief geweldlozer, verstedelijkter en geïndustrialiseerd was.  Deze 

veiligere omgeving kan een uitstekende voedingsbodem vormen voor een individualistische 

maatschappijvorm.  Een  aantal  van  de  voornaamste  collectivistische  waarden  als  Security, 

waren vervuld. De kiemen voor de verdere individualisering van Europa waren aanwezig.

63 Met gezonder bedoelen we louter het feit dat de sterftecijfers daalden. Over de levenskwaliteit van de modale burger die 
moest zwoegen in de industrie en een eentonig voedselpatroon erop neer moest houden zullen we hier niet verder op ingaan.



Figuur 4: Piramide van Maslow.64

Zoals de piramide van Maslow ons namelijk leert is er een hiërarchie volgens dewelke onze 

behoeften en verlangens zijn geordend. Lichamelijke behoeften als  voedsel en gezondheid 

dienen het eerst worden bevredigd, vervolgens veiligheid etc. Deze behoeften corresponderen 

met deze die we op de Schwartz Value Circle vinden. Zoals we kunnen vaststellen bevinden 

collectivistische  behoeften  zich  onderaan,  terwijl  meer  individualistische  behoeften  zoals 

erkenning en zelfontplooiing, etc. hoger op de piramide staan. (Maslow, 1943) Het bevredigen 

van een paar van de voornaamste collectivistische behoeften na het Congres van Wenen liet 

de Westerse mens ruimte over tot het bevredigen van behoeften die hoger op de piramide 

stonden. Deze Westerse mens zag aan zijn voornaamste lichamelijke behoeften voldaan. De 

medische wetenschap triomfeerde en er heerste over het grootste deel van Europa een meer 

permanente vorm van vrede, die oorlog weliswaar niet uitsloot. Maar desalniettemin was het 

contrast met de gewelddadige eeuwen voorheen voelbaar. Zoals Fincher (2008) in zijn werk 

stelde  liet  dit  de  Westerse  mens  toe  nieuwe  dingen  te  proberen  en  het  pad  naar  het 

individualisme volop te bewandelen.

Groot Brittannië wordt aangehaald in de thesis van Millet, maar ook in andere werken, als het 

land waar de doorbraak van Individualisme plaatsvond. Dit Individualisme kent haar opkomst 

tegelijkertijd met de industrialisering van het land.

Frankrijk  zou  net  als  de  rest  van  Europa  individualiseren.  Toch  zal  het  moeite  hebben 

bepaalde zaken uit haar collectivistische verleden af te schudden. Zo is het bijvoorbeeld dat 

zelfs tot op de dag van vandaag Power Distance in Frankrijk relatief hoog ligt. Het Franse 
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politieke systeem wordt vaak al smalend étatistisch genoemd. Dit omwille van het feit dat de 

Franse  presidenten  relatief  veel  macht  hebben  en  deze  vaak  ook  tentoonspreiden.  Deze 

worden vaak ‘imperial presidencies’ genoemd.

“Face to  face dependence relationships are…perceived as difficult  to  bear  in  the French  

cultural setting. Yet the prevailing view of authority is still that of… absolutism… The two  

attitudes are contradictory. However, they can be reconciled within a bureaucratic system  

since  impersonal  rules  and  centralization  make  it  possible  to  reconcile  an  absolutist  

conception  of  authority  and  the  elimination  of  most  direct  dependence  relationships.”  

(Hofstede, 2005)

4. Besluit

Of de Europese maatschappij  definitief overging van Individualisme naar Collectivisme is 

niet definitief te bewijzen zonder werkelijk wetenschappelijk onderzoek met onder andere de 

Singelismethode. Helaas is dit in deze onmogelijk dus zijn we afhankelijk van wat literaire 

bronnen ons tonen, gecombineerd met de kracht van het logisch denken. De Franse Revolutie 

en  de  Romantiek  waren naar  mijn  mening  de  culminatiemomenten  van een  veel  langere 

evolutie naar individualisme die sedert de late Middeleeuwen werd ingezet.  

Centraal in de evolutie  van het  Westen naar Individualisme staan twee grote  factoren die 

meespelen  sinds  de  late  Middeleeuwen.  Een  gestage  welvaartsgroei  gecombineerd  met 

politieke fragmentatie. Dit leidde tot een unieke tendens in de wereldgeschiedenis. Terwijl de 

meerderheid  van  de  wereld  uit  grote  rijken  bestond  wiens  voornaamste  interesse  interne 

sociale  cohesie  was,  bestond Europa uit  rivaliserende koninkrijkjes,  graafschappen,  steden 

etc. Bovendien was er ook een duidelijke scheiding tussen de kerkelijke en wereldlijke macht, 

een mondiaal unicum. Deze fragmentatie leidde ertoe dat de verschillende elites zullen pogen 

hun macht en rijkdom te vergroten ten koste van anderen. 



De stijgende macht van de regionale en stedelijke overheden leidde tot een algehele aftakeling 

van de macht van de centralistische instellingen. De vorsten waren sinds de Middeleeuwen 

afhankelijk  van regionale  potentaten  en  later  ook  de  steden,  die  aan  hun  hulp  altijd  een 

prijskaartje verbonden. Zowel de kerken als de vorsten verloren geleidelijk aan macht aan de 

steden  en  kleinere  heersers.  De  militaire  revolutie  gedurende  de  Vroegmoderne  Periode 

(1492-1789)  vergrootte  dan  wel  de  macht  van  de  centrale  staat  tegenover  de  andere 

machtscentra  (adel  en steden)  maar  niet  deze van de vorst.  Zoals we hebben gezien was 

Frankrijk het rijkste en machtigste land, maar toch moest de vorst wijken voor het volk in de 

Franse Revolutie.  Doorheen deze historische ontwikkeling zien we Hofstedes theorie over 

Power Distance en individualisme doorschijnen. Individualistische landen zullen doorgaans 

een veel lagere Power Distance hebben dan collectivistische landen. De aftakeling van de 

macht  van de verschillende instellingen weerspiegelt  het  verlagen van de Power Distance 

binnen het Europese continent naarmate de Europese samenleving individualistischer wordt.  

De welvaartsgroei liet toe dat de steden zich ontwikkelden. Welvaart en urbanisatie gaan hand 

in  hand  en  leiden,  zoals  verscheidene  specialisten  ter  zake  getuigen  tot  een  groter 

individualisme.  Ideologische  verschillen  met  de  rest  van  de  wereld  lieten  toe  dat  een 

debatcultuur ontstond bij ons waardoor ideeën makkelijker de vrije loop lieten, ondanks de 

soms sterke oppositie van de vorsten en instellingen als de kerk en haar Inquisitie. Binnen 

deze steden ontstond een stedelijke elite uit de gilden die de macht naar zich zou toetrekken. 

De economische macht van deze gilden leidde tot militaire macht die de steden nodig hadden 

om zich te verzetten tegen de feodale heren. Deze noodzaak konden de gilden gebruiken om 

de politieke macht binnen deze steden te verwerven.

De toegenomen welvaart dankzij de kolonisatie van het Amerikaanse continent en Aziatische 

handel leidde tot het ontstaan van een moderne burgerij en proletariaat binnen deze steden en 

een toename van de verstedelijkingsgraad in West-Europa. Deze burgerij zou, gecombineerd 

met de wetenschappelijke ontdekkingen van o.a. Newton die tot de Verlichting leidden, zich 

bewust worden van zowel haar natuurlijke rechten als haar economische macht.

De  Verlichting  had  in  essentie  twee  grote  oorsprongen.  Enerzijds  waren  de  nieuwe 

wetenschappelijke en culturele ontwikkelingen sinds het einde van de Middeleeuwen en de 

Vroegmoderne Tijd. Deze ontwikkelingen, gecombineerd met de misbruiken begaan door de 

vorstelijke en kerkelijke instituten, leidden tot een verzwakking van de traditionele religieuze 

instituten en deden het geloof van de mens in zijn eigen kunnen stijgen. Anderzijds op politiek 

vlak leidde begon het besef te groeien dat wie de rekeningen betaalde ook het recht had om 

mee te beslissen. De zogeheten discussie van Montesquieu tussen de natuurlijke en sociale 



zelf.  Het  ontkennen  van  dit  recht  door  de  absolutistische  en  ‘verlichte’ vorsten  van  de 

Vroegmoderne Tijd leidde tot een aantal revoluties waarvan de ene de precedent was tot de 

andere.   De  kiemen  van  de  Verlichting  werden  dus  met  andere  woorden  reeds  gelegd 

gedurende de Middeleeuwen. We hebben gezien hoe bepaalde ideeën en concepten die hun 

oorsprong vonden gedurende en door de ontwikkelingen van de Late Middeleeuwen zouden 

rijpen  en in  de late  18e eeuw niet  langer  als  uitzonderlijk  maar  als  ‘self-evident’ werden 

beschouwd.  

De Verlichting is ook de breuklijn tussen de manieren waarop we lid zijn van verschillende 

sociale groepen. Alle individuen, ongeacht of zij in een individualistische of collectivistische 

samenleving  wonen  zijn  lid  van  verschillende  clubs  of  sociale  groepen.  Binnen  de 

individualistische  samenleving is  dit  lidmaatschap gebaseerd  op vrijwilligheid  en  kan het 

lidmaatschap  worden  aangevraagd  of  opgezegd  op  eender  welk  moment.  Binnen  de 

collectivistische samenleving is lidmaatschap verplicht, aangeboren en levenslang. We zien 

een duidelijke breuklijn tussen de manieren waarop men lid is van een sociale groep binnen 

de  Westerse samenleving voor  en  na de  Verlichting.  Voor  de  Verlichting  is  men voor  de 

overgrote  meerderheid  lid  van  sociale  groepen  waarbij  lidmaatschap  quasi  verplicht  en 

levenslang  is:  gilden,  religie…  Deze  groeperingen  hadden  politieke,  juridische  en 

economische macht over deze individuen en bepaalden hun plaats in de maatschappij. In de 

periode na de Verlichting en de Franse Revolutie zien we dat men voor het overgrote deel lid 

is van groepen op vrijwillige basis. De sociale groeperingen waarvan men voor de Verlichting 

gedwongen lid was waren ofwel verdwenen ofwel serieus gefnuikt. 

De ontwikkeling van het wetenschappelijke denken onder Newton zal niet alleen leiden tot 

een beter inzicht van de wereld rond ons en het demystificeren van het goddelijke. Maar de 

wetenschappelijke ontwikkelingen zullen ook leiden tot de industrialisatie van het Europese 

continent. Deze industrialisatie zal het individualisme in de hand werken, zoals onder meer 

beschreven in de werken van de vroege critici van het individualisme die wijzen op gevaren 

van aliënatie.

Deze  wetenschappelijke  ontwikkelingen,  gecombineerd  met  de  dualiteit  tussen  de  meer 

zelfbewuste burgerij en het Verlicht Despotisme zullen culmineren in de Franse Revolutie. 

Deze Franse Revolutie zal de reeds aftakelende macht van de collectivistische instellingen in 

Europa definitief breken. Afschaffing van de gilden, het verdwijnen van het leenheerschap en 

het  fnuiken  van  de  kerk  zullen  leiden  tot  een  vrijmaking  van  de  arbeidsmarkt  en  het  

economische leven. Dit zal de industrialisatie en privatisatie in de hand werken die zullen 



leiden tot de verdere individualisering van de Europese maatschappij in een zelfversterkend 

effect. 

Het geheel lijkt  een chronologisch-geografische logica te  volgen. Het uiterste  Westen van 

Europa  werd  het  eerst  geraakt  door  de  revoluties  in  de  17e eeuw,  vervolgens  waren  het 

vasteland aan de Atlantische kust en Centraal-Europa aan de beurt gedurende de 18e eeuw. 

Rusland en Oost-Europa kenden ook hun deel van de revolutionaire onlusten maar deze waren 

zijn te situeren in de 19e eeuw,  sinds 1825 meerbepaald, en culmineerden in de Russische 

Revoluties van 1917. Hiermee volgt het ook de daaropvolgende golf van de industrialisatie 

van het continent. 

De industrialisatie is een gevolg van de toegenomen welvaart en het ontstaan van de gunstige 

omstandigheden  op  politiek,  technologisch,  economisch  en  juridisch  vlak.  Deze 

industrialisatie  was,  net  als  de  Europese  expansie  overzee  in  de  Vroegmoderne  Tijd,  een 

gevolg  van  de  schaarste  aan  respectievelijk  grondstoffen  en  edelmetalen.  Deze  schaarste 

leidde ertoe dat de Europese elites, die dankzij de politieke fragmentatie uit waren op machts-

en winstmaximalisatie ten koste van elkaar en andere volkeren, hun heil overzee zochten en 

de beschavingen overzee gingen veroveren.      

Samengevat kunnen we zeggen dat de Franse en Industriële Revoluties culminatiemomenten 

waren van processen die reeds sinds de Middeleeuwen aan de gang waren. Welvaartsgroei, 

urbanisatie  en  industrialisatie  leiden  tot  het  ontstaan  van  een  burgerij  die  haar  politieke 

rechten zal opeisen die zij vanzelfsprekend vindt gezien zij de rekening betaald. Dit nieuwe 

besef is een gevolg van de rationalisatie die dankzij de Verlichting is verspreid geraakt. De 

processen  die  hierop  volgen  zullen  een  zelfversterkend  effect  hebben.  Industrialisatie  en 

welvaartsgroei  zullen  leiden  tot  individualisatie,  waarna  het  proces  opnieuw  leidt  tot 

ontwikkelingen die welvaartsgroei en industrialisatie bewerkstelligen.  De Franse Revolutie 

was een kantelmoment in onze geschiedenis, maar haar wortels lagen in ontwikkelingen die 

soms eeuwen daarvoor reeds begonnen waren. Deze als precieze breuklijn formuleren tussen 

wanneer  het  Westen  overging  van  een  primair  collectivistische  naar  een  primair 

individualistische samenleving is moeilijk hard te maken. Maar in ieder geval kunnen we 

stellen dat zij, en de ontwikkelingen die erop volgden, deze overgang hebben vergemakkelijkt 

en bespoedigd.

Dat originaliteit en hiermee individualisme producten zouden zijn van de Romantiek en haar 

‘cult  of  originality’  is  fundamenteel  onwaar  dus.  We  hebben  gezien  dat  concepten  als 

originaliteit en intellectueel eigendom hun intrede deden in het Westen bijna een eeuw voor de 

Romantische periode en dat de groei van het Westerse individualisme haar wortels kent tot in 



de Middeleeuwse maatschappij. Originaliteit is niet gegroeid uit de Romantische periode, net 

het omgekeerde is waar: De Romantische periode is gegroeid uit het groeiende individualisme 

en de nadruk op originaliteit. Originaliteit is geen product van de Romantiek, de Romantiek is 

een product van originaliteit. 

5. Bijlage

1)  Figuur: 5:  2008-to-2009 percent changes in international airport traffic from March to August across 
world regions. (Hamamura,2010)



 
We zien hier dat het Aziatische vluchtverkeer opmerkelijk veel lager ligt in de periode van de uitbraak 

van de varkensgriep dan in Europa of Noord-Amerika. Latijns-Amerika heeft het laagste percentage 

aan vluchtverkeer aangezien het de regio van de uitbraak is. 

“How did Asia–Pacific compare with Europe and North America? In April, 2008-to-2009 changes in 

international traffic were similar across the regions (losses of 2.7% in Asia–Pacific, 2.5% in Europe, 

and 2.9% in North America). Asia–Pacific then saw substantial declines in international traffic in May 

(11.6%) and June (11.7%), declines which were about 2-4% greater than those of Europe (May: 8.8%, 

June: 7.3%) and North America (May: 9.8%, June: 8.7%).” 
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