
In 2003 komt het boek uit onder een andere
titel dan voorzien: Respect in a world of inequality.
Het schrappen van het begrip socialisme uit de
titel lijkt verstandig, aangezien het boek niet zo-
zeer een politieke of ideologische verhandeling
is, als wel een essayistisch opgezette beschou-
wing over een moeilijk grijpbaar thema: de
historische verschijningsvormen van respect, al
dan niet wederzijds, tussen personen en sociale
klassen. Daarbij ligt het accent op contempo-
raine westerse samenlevingen en in het bijzon-
der op de rol van respect in het contact tussen
hulpverleners en cliënten in de spreekkamers
van de verzorgingsstaat. Sennetts methode
combineert brede sociale theorie met uitvoerige
reflectie op zijn eigen leven. Zijn belezenheid in
de sociologie, psychotherapie, geschiedenis, an-
tropologie en literatuur is indrukwekkend, maar
het zijn vooral zijn eigen belevenissen die ‘Res-
pect’ tot een bijzonder boek maken.

Richard Sennett, geboren in Chicago in 1943,
was een red diaper baby. Zijn vader en een oom
vochten aan communistische zijde in de
Spaanse burgeroorlog. Zijn moeder was actief in
de arbeidersbeweging. Kort na de geboorte van
Richard keerde vader Sennett terug naar Spanje
om te gaan samenleven met een oude liefde uit
de loopgraven. De jongen groeide op met zijn
moeder, die zich gaandeweg zou opwerken tot

Begin 2001 spreekt de Amerikaanse socioloog Ri-
chard Sennett in een profiel in The Guardian over
zijn nieuwe boek met de werktitel ‘Socialism: An
essay on honour and dishonour’. Het schrijfpro-
ces typeert hij als een terugkeer naar zijn wortels
aan de linkerzijde van het politieke spectrum.
Voorheen zat zijn teleurstelling in het hedonisti-
sche anti-intellectualisme van de counterculture
van de jaren zestig hem teveel dwars om zich vol-
uit te willen afficheren als links denker. Nu acht
hij de tijd rijp voor een sociologische analyse van
de positie van het socialisme ná het commu-
nisme, in het bijzonder ‘… de noties van afhanke-
lijkheid en wederkerigheid in een kapitalistische
context die in essentie is gericht op kwesties van
individuele competentie.’ (The Guardian, 03-02-
2001) Niet alleen bij liberalen en conservatieven
herkent Sennett zo’n beperkte blik op de poten-
ties en prestaties van individuen, maar ook bij
het hem sympathieke Britse New Labour, waar
een onmogelijk beeld van een soort ‘New Labour
Superman’ wordt gekoesterd. Sennetts doel: dit
valse ideaal vervangen door een realistischer vi-
sie op de levenskansen van personen in een soci-
ale context die, onherroepelijk, wordt geken-
merkt door ongelijkheid.
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vaarlijke gevolgen daarvan voor de publieke cul-
tuur. In 1998 verschijnt het beroemde essay The
corrosion of character, in het Nederlands vertaald
als De flexibele mens. Sennett hekelt de sociale
fragmentatie die het nieuwe kapitalisme met
zijn fusies, reorganisaties en nadruk op korte-
termijnbelangen veroorzaakt, met als gevolg on-
rust en treurnis in het leven van stuurloos ge-
raakte werknemers.

In Respect pakt hij hetzelfde kernthema, in-
dividuele ervaring en karaktervorming in een
context van machtsverschillen, opnieuw op.
Maar in plaats van moderne, flexibele werkne-
mers zijn nu mensen onderaan de maatschappe-
lijke ladder het uitgangspunt, zij die niet in staat
zijn mee te draaien, te voldoen aan de heersende
normen, kortom: de ‘verliezers’. Sennett consta-
teert dat deze categorie mensen ¬ naar believen
in te vullen: uitkeringstrekkers, minimum-
loners, niet-geïntegreerde allochtonen, andere
sociaal zwakkeren ¬ veelal verstoken blijft van
het respect van beter gesitueerden. In een
samenleving die is ingericht op basis van de ge-
dachte dat ieder individu het aan zichzelf én aan
de belastingbetaler verplicht is om zijn poten-
tieel te verwezenlijken, bestaat weinig begrip
voor achterblijvers. Personen die afhankelijk
zijn van bijstand worden met achterdocht beje-
gend en snel beschouwd als sociale parasieten.
Sennett betoogt dat dit een misstand is die ge-
corrigeerd dient te worden.

Daarbij gaat hij ervan uit dat enige mate van
sociale ongelijkheid onvermijdelijk is. Voorzo-
ver ongelijkheid voortkomt uit de wijze waarop
de samenleving is ingericht, dient ze uiteraard
te worden bestreden. Maar voorzover ongelijk-
heid voortkomt uit verschillen in de aangeboren
vermogens, talenten en intelligentie van indivi-
duen, dient ze te worden geaccepteerd. Ook als
gestreefd wordt naar het bieden van werk en
kansen aan iedereen, zullen er mensen zijn die
het niet redden. Het beroep dat zij op anderen
doen is rechtmatig en zij verdienen respect als
iedereen. Sennett breekt zich het hoofd over de
vraag hoe dit respect gerealiseerd kan worden.
De sleutel ligt niet in de orthodoxe klassenstrijd

een gevierd maatschappelijk werkster. De eerste
jaren bewoonden zij een appartement in de soci-
ale woningbouw van het Cabrini Green project
in Chicago, toen nog een buurt met een zekere
belofte. De appartementen voor welwillende
kansarmen werden volgens een vaste verdeel-
sleutel toegewezen aan blanken en zwarten, die
door hulpverleners nadrukkelijk werden be-
voogd. Later zou Cabrini afglijden tot een getto.

�  
Vaardigheid als basis van zelfrespect

De Sennetts onderscheidden zich van hun buren
door hun meters boekenplanken en liefde voor
klassieke muziek. Al jong werd Richard gegre-
pen door de cello, maar een carrière als professi-
oneel musicus werd in 1964 onmogelijk ge-
maakt door een mislukte operatie aan zijn lin-
kerhand. De beschrijving van het verlies van zijn
levensdoel incorporeert Sennett knap in een al-
gemeen betoog over hoe het beheersen van een
vaardigheid (craft) de basis kan vormen van zelf-
respect, wat echter niet automatisch leidt tot res-
pect voor anderen. Ook op andere plaatsen be-
nut hij zijn muzikale achtergrond. Zo analyseert
hij een uitvoering van een klarinetkwintet van
Brahms om te illustreren hoe mensen in de da-
gelijkse omgang via rituelen en tradities hun ge-
dragingen subtiel op elkaar aanpassen. Een
anekdote over een ontmoeting met een jurylid
van een beroemde Britse pianocompetitie
onderstreept hoe in meritocratische samenle-
vingen competities van talent worden georgani-
seerd: niet afkomst of financieel vermogen be-
paalt de rangorde van kandidaten, maar hun ‘po-
tentieel’, hoe lastig traceerbaar dat soms ook is. 

Na het debacle met zijn hand belandt Sennett
min of meer bij toeval in de sociale wetenschap.
Hij studeert aan Harvard, waar hij kennismaakt
met de roerige jeugdcultuur van de sixties, en do-
ceert aan Yale en New York University. Hij maakt
naam met ‘The hidden injuries of class’ (1973),
een studie naar het zelf- en wereldbeeld van per-
sonen uit de blanke arbeidersklasse. In 1974
volgt The fall of public man, over de toenemende
aandacht voor particuliere besognes en de ge-
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Dit verweer is acceptabel. Maar Sennetts be-
toog is kwetsbaar voor fundamentelere kritiek:
betekent het respecteren van elkaars autonomie
dat we geen grenzen mogen stellen aan het ge-
drag van anderen? In Nederland speelt deze
vraag steeds vaker op sinds het debat over de
multiculturele samenleving op scherp werd ge-
zet. In een uitzending van het vpro-televisie-
programma Zomergasten op 17 augustus jongst-
leden nam schrijver Hafid Bouazza als voorbeeld
de controverse over politieke geschriften met
een anti-joodse en anti-christelijke inslag die
waren aangetroffen op islamitische scholen in
een aantal steden. Bouazza constateert dat veel
Nederlanders, met name mensen uit progres-
sieve hoek, lang dit soort misstanden hebben
goedgepraat onder het mom van ‘dat is de cul-
tuur van die mensen’. Zo’n tolerante houding
interpreteert hij als onverschilligheid. De ander
serieus nemen zou in dit geval betekenen: de
eigen, Nederlandse norm bóven die van de isla-
mitische nieuwkomer stellen. 

Hoe groot is het gevaar dat in de praktijk ach-
ter het soort ‘sociaal respect’ dat Sennett propa-
geert in feite de ‘onverschillige tolerantie’ schuil-
gaat die Bouazza zo verafschuwt? Eén verschil is
dat Sennetts aanpak niet alleen ruimte voor de
ander, maar ook zelfreflectie veronderstelt. Dat is
een geruststelling, maar het neemt niet weg dat
Sennett een prangende vraag onbeantwoord laat
en afziet van een heldere vertaling van zijn alge-
mene visie naar de praktijk. Anders gezegd, het is
spijtig dat hij de dimensie van de politiek zozeer
buiten zijn betoog heeft gehouden dat de term
‘socialisme’ wel uit de titel moest verdwijnen.

van het ‘Oude Links’ waar zijn ouders represen-
tanten van waren, noch in de goede bedoelingen
van zijn eigen generatie, het elitaire ‘Nieuwe
Links’  van de jaren zestig. Het antwoord vindt
Sennett uiteindelijk in wat hij noemt de psycho-
logie van de autonomie. Hulpverleners, instan-
ties, politici en gevestigde burgers moeten ac-
cepteren dat de visies en posities van cliënten,
bijstandsgerechtigden, nieuwkomers en drop-
outs voor hen altijd ten dele vreemd en niet te
doorgronden zullen zijn. Wie accepteert dat hij
de ander niet geheel begrijpt en tegelijkertijd
zijn eigen impliciete aannames en onbewuste
gedragingen durft te onderzoeken, praktiseert
sociaal respect. Hij verleent de zwakkere partij
waardigheid en sterkt tegelijkertijd het eigen ka-
rakter.

�  
Geen beleidsaanbevelingen

De meer algemene winst ligt in een grotere
samenhang binnen de samenleving. Sociaal res-
pect helpt verschillen overbruggen en kweekt zo
sociale cohesie. Het is een aanlokkelijk ideaal,
ook in de Nederlandse actualiteit waar geregeld
de vraag klinkt ‘hoe de boel een beetje bij elkaar
te houden’. Helaas houdt Sennett zich verre van
beleidsaanbevelingen op een concreter niveau
dan ‘rechtmatige afhankelijkheid erkennen’ en
‘bijstandsafhankelijken mee vorm laten geven
aan hun levensomstandigheden’. Hij wil een pu-
bliek debat over deze thema’s aanzwengelen,
maar presenteert geen recepten. Sociaal respect
kan in zijn ogen nu eenmaal niet worden afge-
dwongen met regels en wetten, enkel uitonder-
handeld tussen personen.
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