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Als jongetje van zes  had ik bedacht dat het waait omdat de bomen bewe-
gen. Ik had namelijk vastgesteld dat als het waait de bomen altijd bewegen. Ik 
was tevreden met mezelf dat ik zo’n diepgaand inzicht had verworven. Toen 
ik dit inzicht deelde met mijn sociale omgeving, werd er gelachen. Dat was 
enerzijds een vertederd lachen, denk ik nu, maar anderzijds, zoals ik het toen 
heb ervaren, een uitlachen. Ik was relatief autonoom aan het nadenken en ik 
werd er door de sociale orde om uitgelachen. Een vergelijkbare ervaring had ik 
toen ik als zevenjarige op de vraag van Sinterklaas, wat ik wilde worden, ant-
woordde: ‘Meester en in mijn vrije tijd kunstschilder.’ Ik kan nu nog het gelach 
van alle ouders en kinderen horen, een gelach dat ik ervoer als uitlachen, maar 
waarschijnlijk, denk ik nu, ook een vertederd lachen was. Opnieuw dacht ik 
relatief autonoom en de sociale orde was onverbiddelijk in het onderdrukken 
ervan via mijn gevoeligheid voor die sociale orde: ik schaamde mij ter plekke 
diep over deze zeer persoonlijke en van de sociale orde afwijkende ontboeze-
ming. Deze verwikkeling tussen de sociale orde waarin ik geboren ben en mijn 
relatieve autonomie is een rode draad in mijn leven gebleven. Vanuit het door 
mij ervaren gebrek aan autonomie ten opzichte van die sociale orde ben ik 
mij, achteraf gezien, in mijn leven gaan richten op dat gebrek aan autonomie. 
Daar past mijn beroepskeuze bij. Ik ben psychiater geworden en ik wil ande-
ren helpen meer autonomie te verwerven. Later ben ik gaan inzien dat dit ook 
was om zelf autonomer te kunnen worden.1 Ik heb als psychiater moeten leren 
omgaan met wat ik het ‘hulpverlenerssyndroom’ noem, namelijk ‘het willen 
geven aan anderen wat je zelf hebt gemist’. In het kader van de opleiding deed 
ik psychotherapie- opleidingen, leertherapie, individuele psychotherapie en 
systeemtherapie. De ervaringen en de kennis van deze opleiding(en) hebben 
me geholpen autonomer te worden. In mijn contacten als psychiater met de 
vele mensen die mij deelgenoot maakten van hun persoonlijke wereld, kwa-
men steeds mijn mate van autonomie en die van hen aan de orde. Omdat ik 
cognitief en affectief zo goed weet wat de strijd over autonomie (in een relatie, 
gezin, organisatie) kan betekenen, ben ik goed in staat me in te leven in daar-
mee samenhangende conf licten. Ik denk dat dit me uiteindelijk een betere 
psychiater heeft gemaakt. De laatste jaren, nu ik onaf hankelijker van de 

1.  Nog later ging ik beseffen dat dit persoonlijke streven naar autonomie breder is dan 
mijn persoonlijke geschiedenis en mede bepaald is door de tijd waarin ik ben geboren.
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sociale orde van mijn werk over dit alles kan nadenken, komt de indringende 
invloed die de sociale orde op mij heeft en had weer meer in beeld.

Dit boek gaat over het conf lict tussen enerzijds individuele autonomie en 
anderzijds aangepast zijn aan de sociale orde. Mijn van oorsprong persoon-
lijke vragen zijn nu met elkaar verwikkelde algemene vragen geworden:

 — Hoe past dit door mij ervaren conf lict en de mogelijkheden die ik had en 
heb gekregen om daarmee om te gaan, in mijn sociale orde?
De vraag naar de universele betekenis van het subjectieve.

 — Hoe worden wij een autonoom individu?
De vraag over hoe wij als psyche ontstaan, over het individuele sepa ratie- 
individuatie- socialisatieproces.

 — Hoe zijn wij een autonoom individu?
De vraag over hoe wij als psyche bestaan, onze psychodynamiek. Ook de vraag naar 
hoe het onbewuste onze autonomie relatief maakt.

 — Hoe kunnen wij autonoom zijn en toch verbonden blijven met de ander en 
de ander met ons?
De vraag over wat autonomie- in- verbondenheid is en wat intersubjectiviteit is.

 — Hoe bepalen autonome individuen de sociale orde?
De vraag over wat de sociale orde is.

 — Hoe bepaalt de sociale orde de begrenzing van onze autonomie?
De vraag over de verwikkeling tussen sociale orde en psyche. De vraag hoe het indi-
viduele onbewuste en de sociale ontkenning op elkaar afgestemd zijn.

 — Hoe is deze sociale orde in de menselijke geschiedenis ontstaan?
De vraag over het historische van de menselijke sociale orde.

 — Hoe maakt een sociale orde in de loop van de menselijke geschiedenis 
steeds meer autonomie mogelijk?
De vraag over de verwikkeling tussen sociogenese en psychogenese: over hoe, 
binnen de ontwikkeling van een steeds vrijere sociale orde, het individuele 
separatie- individuatie- socialisatieproces verandert richting meer individuele 
autonomie- in- verbondenheid en vice versa.

Deze vragen komen uiteindelijk voort uit mijn oorspronkelijke basale vraag: 
hoe kan ik autonoom zijn binnen mijn sociale orde?

Zoals gezegd zijn deze vragen met elkaar verwikkeld. Als ik op een van 
deze vragen een antwoord zoek, kom ik onvermijdelijk ook uit bij de andere 
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vragen. In deze inleiding ga ik in op deze met elkaar verwikkelde vragen 
om te verduidelijken waarom ik, in het kader van deze vragen, een verband 
zoek tussen het individuele separatie- individuatie- socialisatieproces en 
de geschiedenis van de filosofie. Wat valt er over deze vragen te leren van 
de geschiedenis van de filosofie als ik die geschiedenis benader vanuit het 
individuele separatie- individuatie- socialisatieproces en ook, kun je de 
geschiedenis van de filosofie duiden vanuit het perspectief van het individuele 
separatie- individuatie- socialisatieproces?

Intermezzo’s

Onvermijdelijk zal bij deze zoektocht theorie aan de orde komen: psycholo-
gisch, filosofisch en sociologisch. Een probleem van theorie is dat het kan 
af leiden van ons persoonlijke menselijke bestaan. Theorie plaatst onze erva-
ringen in een bredere menselijke context, ‘universaliseert het subjectieve’. 
Universaliseren van het subjectieve kan gemakkelijk leiden tot vervreemding, 
tot rationaliseren van het subjectieve. Om voeling te houden met het per-
soonlijke ervaren beschrijf ik in intermezzo’s gesprekken uit mijn dagelijkse 
praktijk als psychiater.2 Ik hoop dat deze intermezzo’s u, lezer, helpen om con-
tact te houden met dat persoonlijke ervaren, om met uw voeten op de grond 
te blijven tijdens het lezen.

Naast het belang van het individuele subjectieve laten deze intermezzo’s 
ook het belang zien van een beweging die in het contact gemaakt wordt van 
het heden, naar vroeger en vandaar weer naar het heden. Deze ref lectie, die 
relationeel van aard is, brengt de individuele psychogenese in beeld en maakt 
daarmee het verstaan van het heden beter mogelijk. Een vergelijkbare bewe-
ging is aan de orde als ik vanuit het heden naar de geschiedenis van de filosofie 
kijk en weer terugkeer naar het heden. Dan zijn aspecten van de sociogenese aan 
de orde. Deze cognitieve en affectieve ref lectie op zowel ons individuele als 

2.  Deze intermezzo’s zijn geen letterlijke weergave van gesprekken die ik heb gehad. 
Ze zijn ervan afgeleid, maar geven goed weer hoe dergelijke gesprekken in de werke-
lijkheid hebben plaatsgevonden. Elke overeenkomst met gebeurtenissen of personen 
is toevallig.
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ons sociale verleden kan, naar mijn idee, ons helpen om beter te ervaren en te 
begrijpen en vooral ook onder ogen te zien wie we nu zijn.

Psychoalfabetisering

Meer inzicht in onze complexe psyche, de sociale context en de historie ervan 
kan ons helpen beter te begrijpen wie we nu zijn, hoe wij geworden zijn wie wij 
zijn en ook wie we zouden kunnen worden. Het kan ons helpen om ruimhar-
tiger met onszelf en met elkaar om te gaan, in verbondenheid en met respect 
voor elkaars eigenheid. Het kan helpen onze verschillen en conf licten beter 
te begrijpen, te verdragen en ermee om te gaan. Het kan helpen om beter te 
begrijpen waarom we steeds weer onze maatschappelijke vrijheid en nu zelfs 
onze totale Leefwereld op het spel zetten en, vooral ook, hoe we dat misschien 
kunnen voorkomen door elkaar minder te bestrijden en meer samen te wer-
ken. Een bijdrage leveren aan dit naar mijn idee zo belangrijke proces van meer 
besef van en inzicht in onze psyche (wat ik ‘psychoalfabetisering’ noem) en 
ons sociaal wordingsproces (‘socioalfabetisering’) is wat ik beoog met dit boek, 
zoals ook met mijn eerdere boeken (Wijkstra 2017, 2020). Met ditzelfde doel 
voor ogen probeer ik in dit boek het psychologische en sociale proces, de indi-
viduele separatie- individuatie- socialisatie, waarin wij een relatief autonoom 
individu worden binnen een sociale context, te verbinden met een historisch 
proces in de menselijke geschiedenis richting meer vrijheid, waarvoor ik ‘de 
geschiedenis van de filosofie’ als ingang gebruik. Ik zie deze geschiedenis van 
de filosofie dan als een verwoording (‘mentalisering’) van de geschiedenis van 
het individuele separatie- individuatie- socialisatieproces.

Individuele separatie- individuatie- socialisatie en 
autonomie- in- verbondenheid

Individuele separatie- individuatie- socialisatie is het relationele proces waarin 
wij vanaf de fysieke geboorte stapsgewijs een individu, een zelfstandig per-
soon met onze persoonlijke psychische eigenschappen, worden binnen een 
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sociale context.3 Na de fysieke scheiding van de moeder door de geboorte is de 
eerste psychologische stap op weg naar het autonome individu dat het kind psy-
chologisch gescheiden wordt van de moeder.4 Deze psychologische scheiding, 
deze separatie, is niet een eenmalige plotselinge stap, maar een psychologische 
scheiding die verwikkeld is met de individuatie en socialisatie. Individuatie is 
in dit verband het relationele psychologische proces dat leidt tot het ontstaan 
van het unieke individu. Socialisatie is het relationele psychologische proces dat 
maakt dat het individu aangepast is aan de sociale orde. De separatie en vooral 
het besef ervan is enerzijds een voorwaarde voor de individuatie- socialisatie, 
maar wordt anderzijds pas mogelijk door de individuatie- socialisatie. Je kunt 
ook zeggen dat de individuatie- socialisatie noodzakelijk is om de separatie te 
kunnen hanteren. Je moet dus ‘voldoende sterk in je schoenen komen te staan’, 
zowel psychologisch als sociaal, om het besef te kunnen verdragen en uiteinde-
lijk zelfs te vieren dat je gescheiden wordt en bent van je moeder (‘de ander’).5

In het psychoanalytische gedachtegoed wordt dit vroege ontwikkelingspro-
ces het separatie- individuatieproces genoemd (Mahler 1975). Ik vul dit aan met 
het begrip socialisatie, omdat naar mijn idee het separatie- individuatieproces 
altijd socialisatie inhoudt: separatie- individuatie- socialisatieproces.

Separatie, individuatie en socialisatie ontstaan in en door het contact met de 
moeder/opvoeders.6 Wij ontstaan als individu dus in en door contact, contact 
dat gekleurd en mede bepaald is door de sociale context waarin dat contact 
plaatsvindt. De individuatie (de wording van het individu) is op ongeveer 
het vierde en vijfde jaar van het kind zo ver voltooid dat er dan een relatief 
autonoom individu is ontstaan: dat kun je de psychologische geboorte noemen 
(Mahler 1975). Het individuatieproces gaat daarna verder via puberteit en ado-
lescentie (wat je in onze tijd de sociale geboorte kunt noemen) en ook daarna 

3.  Met separatie- individuatie- socialisatie bedoel ik individuele separatie- individuatie- 
socialisatie en met ‘vrijheid’ maatschappelijke vrijheid. Om dit verschil tussen ‘indivi-
dueel’ en ‘maatschappelijk’ niveau duidelijk te houden, spreek ik steeds van individuele 
separatie- individuatie- socialisatie en van maatschappelijke vrijheid, hoewel dat dus 
voor mij pleonasmen zijn.
4.  Ik gebruik steeds ‘moeder’. Daarmee bedoel ik meestal ook andere opvoeders, zoals 
de vader. Dat neemt niet weg dat in de zeer vroege ontwikkeling het vooral om de moe-
der gaat.
5.  Het besef van de separatie is zo moeilijk omdat dit besef ons confronteert met de 
leegte van de humane conditie: alleen zijn, nietigheid, kwetsbaarheid, sterfelijkheid en 
de vraag naar de zin van ons bestaan. Ik kom daar nog op terug.
6.  En ook door de interactie met de fysieke omgeving.
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nog gedurende het gehele leven. Socialisatie (de inpassing van het individu in 
de sociale context waarin het individu ontstaat) is niet iets dat pas begint na de 
psychologische geboorte, maar is vanaf het allereerste begin met de individu-
atie verwikkeld. Eerst via de moeder en de opvoeders (die zelf onderdeel zijn 
van hun sociale context) en later toenemend door de sociale context waarin 
het kind opgroeit.

Wij zijn allemaal ons psychologische en sociale bestaan dus begonnen met 
een psychologische scheiding, met de separatie. Vanuit die separatie tussen de 
baby en de moeder ontwikkelen wij ons tot een individu (individuatie) dat psy-
chologisch gescheiden is van de ander. Separatie is het begin van ons menselijk 
psychologisch bestaan en is een blijvend en niet gemakkelijk te verdragen aspect 
van individuatie- socialisatie. Individuatie- socialisatie (het worden van een 
individu in een sociale context) is het proces dat het mogelijk maakt om deze 
scheiding meer of minder onder ogen te zien én, als het goed gaat, te combineren 
met verbinding (met de ander). Deze twee kanten van onze individuele psyche, 
autonomie én verbinding, noem ik autonomie- in- verbondenheid. Individuele 
autonomie- in- verbondenheid (bestaande uit meerdere persoonlijke eigen-
schappen) ontstaat dus door de individuele separatie- individuatie- socialisatie 
(een individueel proces).

Daarbij is het denk ik goed om te beseffen dat de verbondenheidspool 
van onze autonomie- in- verbondenheid veel sterker is dan wij vaak denken.7 
Onze individuele autonomie wordt beperkt door onze onbewuste innerlijke 
psychodynamiek van waaruit we deels worden bepaald én vanuit de socialisa-
tie waardoor wij via het individuele separatie- individuatie- socialisatieproces 
deels ‘onbewust afgestemd’ raken op onze sociale context (Bourdieu 1997, 2004, 
2015, Grenfell 2014, Lane 2000, Louis 2018, Maggio 2017, Pels 1992, Swartz 
2013). Een sociale context, een sociale orde, die wij met andere op die sociale orde 
afgestemde individuen in stand houden en waarbinnen de processen die deze 
orde in stand houden voor een (belangrijk) deel ‘onbewust’ hun invloed hebben 
op de individuele separatie- individuatie- socialisatie. Zo kan bijvoorbeeld het 
patriarchaat doorgegeven worden aan opeenvolgende generaties als een van-
zelfsprekendheid die in zowel de psyche als de sociale orde is verankerd. Op 

7.  Het begrip ‘verbondenheid’ houdt ook het begrip ‘gebondenheid’ in. Het heeft een 
positieve en een negatieve kant. Bijvoorbeeld steun, erkenning, wederzijds begrip 
tegenover dwang, aanpassen, uitstoting bij niet aanpassen.
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sociaal niveau kun je wat dit betreft spreken van ‘de ontkenning van de ont-
kenning’ (Bourdieu 1997), zoals op individueel psychologisch niveau de afweer 
van innerlijke dynamiek onbewust is (‘niet alleen het afgeweerde is onbewust 
door de afweer, maar ook de afweer zelf is onbewust’). Dat neemt natuurlijk 
niet weg dat juist het autonome aspect van onze individuele autonomie- in- 
verbondenheid essentieel is voor ons mens- zijn, zo niet het meest essentiële.

Deze relatieve autonomie is mede mogelijk door ons bewustzijn, dat bij 
mensen een ‘bewust- zijn- van het bewust- zijn- van’, dus een metabewustzijn, is, 
waardoor zelfref lectie mogelijk wordt.8 Anders gezegd, wij zijn ons meer of 
minder bewust van het besef dat onze binnenwereld gesepareerd is van de 
buitenwereld. Of nog anders, wij zijn ons bewust van een zelf dat zich bewust 
is van de scheiding tussen zelf en niet- zelf. Het is deze mate van ‘bewust- zijn- 
van het bewust- zijn- van’ de separatie die maakt dat wij relatief autonoom 
kunnen zijn ten opzichte van de groep (de sociale orde). Deze mate van ‘bewust- 
zijn- van het bewust- zijn- van’ de separatie kan ontstaan door het individuele 
separatie- individuatie- socialisatieproces dat leidt tot een bepaalde mate van 
autonomie- in- verbondenheid. De mate van autonomie- in- verbondenheid 
bepaalt in hoeverre wij het besef van de separatie verdragen en in hoeverre wij 
verbonden zijn met anderen. Deze mate van relatieve autonomie ten opzichte 
van de sociale orde onderscheidt ons van alle andere zoogdieren én maakt ons 
persoonlijk relatief verantwoordelijk voor ons gedrag en doet daarmee het 
morele van ons handelen ontstaan.9

Als u hier door de vele bomen het bos even bent kwijtgeraakt: ik kom nog 
vaker terug op de verwikkeling van deze begrippen.

Separatie en bewust- zijn- van separatie

Separatie, de oorspronkelijke scheiding tussen moeder en kind en van daaruit 
de scheiding tussen binnen- en buitenwereld, is een kernbegrip in dit boek. 

8.  Ik bedoel met metabewustzijn dus niet een metafysisch bewustzijn.
9.  Voor diegenen die nu protesteren omdat ik mensen boven dieren zou stellen, dat is 
niet wat ik bedoel. Ik denk dat de mens (homo sapiens) een complexer bewustzijn heeft 
dan dieren. En niet dat een dier geen bewustzijn heeft. Ik kom daar later nog op terug.
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