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Wat is de beste samenleving die mensen kunnen
bereiken, zowel voor henzelf als voor anderen
die er invloed van ondervinden? En welke rol kan
de staat spelen in het tot stand brengen van zo’n
samenleving? Het is een onderwerp dat de
westerse filosofie reeds vanaf haar prille begin
bezighoudt. Plato schreef er meer dan eens over,
zoals in zijn befaamde Republiek. Sindsdien heb-
ben veel filosofen zich aan het onderwerp ge-
waagd. In deze lezing pak ik dit oude thema op-
nieuw op. Ik ga na in hoeverre de verzorgings-
staat waarvoor Willem Drees in Nederland de
basis heeft gelegd, voldoet aan wat men als een
goede samenleving mag beschouwen. 

Tegenwoordig wordt onder de goede staat
vaak het sociaal-democratische ideaal van de ver-
zorgingsstaat verstaan. Ik bedoel daarmee een
democratische staat waarin ieders fundamentele
burgerlijke en politieke rechten en vrijheden
worden gerespecteerd maar waarin de overheid
zich daarnaast ook verantwoordelijk acht voor de
bestaanszekerheid van al haar burgers. De ver-
zorgingsstaat beoogt minimaal dat niemand
vanwege werkloosheid, ouderdom, ziekte of on-
geval gebrek lijdt wat betreft voedsel, onderdak,
medische voorzieningen en onderwijs. Sommi-
gen menen dat de verzorgingsstaat verder moet
gaan en proberen iedereen een basisinkomen te
verschaffen, zodat men op een redelijk niveau
kan leven.

In de Verenigde Staten mag de verzorgings-
staat zelfs in minimale vorm nooit van de grond
zijn gekomen ¬ ‘overheidsbemoeienis’ en ‘ge-
zondheidszorg als publieke voorziening’ zijn
daar nog steeds vieze woorden ¬ in Europa was
dit voor het grootste deel van de afgelopen halve
eeuw het meest gangbare model. Door de grond-
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slag te leggen voor de verzorgingsstaat in Neder-
land bracht Willem Drees het ideaal van de
goede staat een stuk dichterbij. Nu, na vijftig jaar
ervaring met de verzorgingsstaat in Nederland
en veel andere landen weten we beter wat goed
werkt en wat minder. Daarnaast hebben we door
onderzoek in de sociale wetenschappen en in de
evolutionaire psychologie, meer inzicht gekre-
gen in de menselijke natuur. Hoewel de evolutio-
naire psychologie een controversieel gebied is,
levert het meer inzicht op in de menselijke na-
tuur dan bijvoorbeeld een marxistische ziens-
wijze. Maar daarover straks meer. Laat ik er hier
mee volstaan te zeggen dat een evolutionair per-
spectief ons, mede dankzij onze praktische erva-
ring met de verzorgingsstaat, meer inzicht kan
geven in de vraag hoe een goede staat voor men-
sen eruit kan zien.

de verzorgingsstaat aan het begin van

de 21ste eeuw

In de negentiende eeuw, toen men zich steeds
meer om de armen begon te bekommeren, was
het heel gewoon om onderscheid te maken tus-

sen de ‘fatsoenlijke’ armen en de ‘onfatsoenlijke’.
George Bernard Shaw steekt in Pygmalion1 de
draak met dit onderscheid door Alfred Doolittle
die probeert om wat geld los te krijgen van pro-
fessor Henry Higgins, te laten zeggen:

Ik ben van de onfesoenlijke arme, dat ben ik.
Bedenk eris, wat dat voor ’n mens betekent. Dat be-
tekent dat ie al z’n hele leven tegen de rijkeluismo-
raal z’n kop stoot. As d’r wat an ’t handje is en ik
perbeer om d’r ook ‘n stukkie van te krijge, dan is
’t altijd weer hetzelfde liedje: ‘Jij ben onfesoenlijk,
dus jou komt het niet toe.’ Maar ik heb het even
hard nodig als de meest fesoenlijke weduwe die
weekgeld krijgt van zes verschillende liefdadig-
heidsgenootschappe voor de dood van één en
dezelfde man. Ik heb niet minder nodig as ’n
fesoenlijk man: nee, nog méér. Ik eet met niks geen
minder trek dan hij, en ik drink heel wat meer.
Ik heb eris ’n verzetje nodig, omdat ik ’n denkend
mens ben. Ik heb vrolijkheid nodig, en een liedje
en een moppie meziek, als ik me belabberd voel.
Nou, ze rekenen me precies evenveel voor alles as
een fesoenlijk man. Wat is rijkeluismoraal? 
Niks as een smoes om me nooit wat te hoeve geve.
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Wanneer Higgins zijn vriend kolonel Pickering
voorstelt om Doolittle de vijf pond te geven waar
die om vraagt, antwoordt Pickering dat hij er
misbruik van zal maken. Doolittle zegt daarop:

Dat nooit, patroon; daar ken je vast van op an.
Wees maar niet bang, dat ik het weg zal legge en
opspare, en lui d’r van leve. D’r zal kommende
maandag geen bliksem meer van over weze; en ik
zal moete werken alsof ik het nooit gekrege had.
Het zal me niet tot armoe brengen, reken maar. En-
kel maar één flinke zuippartij voor mezelf en voor
me liefie. Dan hebbe wij eens een keertje lol, we
geve andere werk, en u heb de voldoening dat u
weet dat het geen weggegooid geld geweest is.
U zou ‘t niet beter kunne besteje.

De verzorgingsstaat zoals die in Groot-Brittannië
werd voorgestaan door Sidney en Beatrice Webb,
die net als Shaw lid waren van de Fabian Society,
was een poging om het onderscheid tussen de
fatsoenlijke en de onfatsoenlijke armen op te
heffen en iedereen een bestaansminimum te ga-
randeren. Na het aanzienlijke succes van de ver-
zorgingsstaat in een groot aantal landen, met
name in West-Europa, Australië en Canada,
wordt er nu op sociale uitkeringen besnoeid van-
wege de noodzaak de overheidsuitgaven in te
perken. Een van de manieren is het drastisch ver-
lagen van uitkeringen aan mensen die worden
geacht wel werk te kúnnen vinden, maar dat niet
te willen. Alleen degenen die geacht worden te
willen werken of echt arbeidsongeschikt te zijn,
hebben dan nog recht op een uitkering. In het
denken over sociale voorzieningen wordt dus
opnieuw een negentiende-eeuws soort onder-
scheid gemaakt tussen fatsoenlijke en onfat-
soenlijke armen. 

Dit hoeft ons niet te verbazen. De vooroorde-
len van vroegere generaties zijn soms inderdaad
gewoon vooroordelen, bedoeld om de welstand
van het heersende deel van de samenleving te be-
stendigen, maar soms berusten ze ook mede op
inzicht in het gedrag van anderen dat voortkomt
uit langdurige ervaring. Het is niet gemakkelijk
uit te maken wat wat is, maar het zou een vergis-

sing zijn om alle Victoriaanse denkbeelden over
de menselijke natuur af te doen als ongegrond.
Het klopt dat de Victorianen zo hun eigen ideolo-
gie hadden, die de manier waarop zij tegen de
menselijke natuur aankeken, kleurde, maar dat
geldt net zo goed voor veel toonaangevende in-
tellectuelen van de twintigste eeuw. Die hielden
er vaak onder invloed van marxistische ideeën de
tegengestelde ideologie op na als zou zoiets als
‘menselijke natuur’ helemaal niet bestaan en we
allemaal beginnen als tabula rasa waarop cultuur,
socialisatie en onderwijs hun lessen schrijven.
Maar hoe aannemelijk is dat als je bedenkt dat
wij allemaal afstammen van die mensen die be-
trekkelijk succesvol waren in de strijd om te
overleven en het voortbrengen van nakomelin-
gen voor toekomstige generaties? Onze voor-
ouders hebben aan ons juist dat deel van de ge-
nen doorgegeven waardoor zij zelf de kwalitei-
ten hadden die hen succesvol maakten. Vandaar
de noodzaak om de menselijke psychologie van-
uit evolutionair perspectief te bekijken. Er zijn
intussen heel wat aanwijzingen dat veel van
onze gedragskenmerken overgeërfd en niet ver-
worven zijn. Een voorbeeld daarvan is de strijd
om dominantie en dan in het bijzonder onder
mannen bij wie dominantie meer invloed heeft
op hun voortplantingssucces dan bij vrouwen.
(Het verschil komt door het simpele biologische
feit dat het aantal nakomelingen van een man af-
hangt van het aantal vrouwen dat hij kan be-
vruchten en zo goed als oneindig is, terwijl een
vrouw als gevolg van haar fysiologie slechts een
bescheiden aantal nakomelingen kan krijgen.)
Maar toch moeten wij concurrentie niet alleen
zien in de termen van Tennysons beeld van de
‘natuur met haar rode kaken en klauwen’, want
het aangaan van samenwerkingsverbanden kan
ook een goede manier zijn om je te handhaven.
Maar daarover zo meteen meer, want ik begin af
te dwalen van mijn onderwerp: de ontwikkeling
van de verzorgingsstaat.

Morele intuïties, zoals wie ‘fatsoenlijk’ is en
wie niet, vinden vaak ingang omdat zij een gro-
ter sociaal doel dienen. In dit geval moet worden
voorkomen dat iemand door een geldelijke bij-
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drage wordt ontmoedigd om te werken. Daar
gaat het om in het Pygmalion-citaat van zojuist
waarin Doolittle kolonel Pickering verzekert dat
hij de vijf pond snel zal opmaken, en maandag
zal moeten werken, net alsof hij dat geld nooit
had gekregen. Het geld zal van hem geen ‘uitke-
ringstrekker’ maken, dat wil zeggen dat het hem
niet zal ontslaan van de noodzaak om de kost te
verdienen. De humor van de passage zit hem in
het feit dat Doolittle het argument dat gewoon-
lijk wordt gebruikt, namelijk dat je alleen men-
sen moet steunen die het geld niet over de balk
smijten, op z’n kop zet. Doolittle stelt juist dat
het beter is om geld te geven aan diegenen die
het voor hun plezier uitgeven omdat zij er tot de
laatste druppel van genieten zonder dat het ge-
vaar bestaat dat ze niet meer hoeven te werken.

Omdat we tegenwoordig weten hoe sociale
omstandigheden en opvoeding ertoe leiden dat
mensen niet meer de gewoonten en vaardighe-
den ontwikkelen die nodig zijn om een succes-
volle carrière op te bouwen, zullen we niet zo
snel moreel beladen woorden als ‘fatsoenlijke’ of
‘onfatsoenlijke’ armen gebruiken. Toch komt er
uit de ervaring die er sinds de jaren zestig in me-
nig verzorgingsstaat is opgedaan, iets naar bo-
ven dat daar veel van weg heeft.

De verzorgingsstaat in Nederland heeft min
of meer dezelfde veranderingen doorgemaakt als
die in andere landen. In de jaren zestig en begin
jaren zeventig werden sociale voorzieningen be-
schouwd als een recht, waarin de staat ruimhar-
tig moest voorzien zodat diegenen die ervan
moesten leven, daar niet onder hoefden te lijden
of er niet door gestigmatiseerd zouden worden.
Toen kon iemand dus op zestienjarige leeftijd
van school komen en direct een werkloosheids-
uitkering krijgen. De uitkeringen waren zo ruim
dat twee samenwonende personen met elk een
uitkering hoger uitkwamen dan het modale in-
komen.2 Dit lijkt misschien gerechtvaardigd
wanneer je ervan uitgaat dat de samenleving vrij
welvarend is en zich royale uitkeringen kan ver-
oorloven. Bovendien: als enige werkloosheid no-
dig is om de economie de nodige flexibiliteit te
verschaffen, dan zal een aantal mensen werkloos

móeten zijn. Zij spelen net zo goed hun rol in de
economie, ook al bestaat die rol uit niet werken.
Waarom zou de samenleving hen dan niet ook
naar behoren belonen voor hun werkloosheid?

Afgezien van het feit dat zo’n sociaal stelsel
erg duur kan worden, kleven er ook twee morele
bezwaren aan. Op de eerste plaats worden som-
mige mensen gesterkt in het idee dat zij de
samenleving niets verschuldigd zijn in ruil voor
de uitkeringen die zij ontvangen. Op de tweede
plaats ontneemt het mensen het gevoel ertoe te
doen, dat zij wel hebben wanneer zij moeten
gaan werken om in hun levensonderhoud te
voorzien of om in redelijke welvaart te kunnen
leven.

Deze twee morele bezwaren hebben te maken
met twee elementen van de menselijke natuur
die waarschijnlijk universeel zijn en niet ge-
woon cultuurgebonden. Het eerste element, dat
het dichtst in de buurt komt van zoiets als een
universele morele norm, is wederkerigheid. Het
tweede is dat mensen doelgerichte wezens zijn,
die alleen gedijen als ze iets nastreven, als er iets
is dat ertoe doet.

Wederkerigheid lijkt overal in ethische syste-
men gebruikelijk. Het is duidelijk geëvolueerd
gedrag, want we vinden het ook bij een aantal so-
ciale zoogdieren, van bloedzuigende vleermui-
zen tot chimpansees.3 Van chimpansees weten
we zelfs dat zij boos en agressief reageren wan-
neer metgezellen bewezen diensten niet met een
wederdienst beantwoorden. In ‘Wat gij niet wilt
dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’ ¬ de
meer verheven vorm van het ‘Eerste gebod’ ¬
vinden we het ideaal van wederkerigheid in een
groot aantal culturen en religies in verschillende
formuleringen terug. Ik noem in min of meer
chronologische volgorde die van Zarathoestra,
Confucius, Mahavira (de grondlegger van het Jai-
nisme), Boeddha, het hindoeïstische epos de Ma-
habharata, het boek Leviticus, Hillel, Jezus, Mo-
hammed, Kant en vele anderen.4 Wij mensen
blijken net als onze naaste verwanten erg gevoe-
lig te zijn voor gebrek aan wederkerig gedrag en
dat wil nogal eens aanleiding geven tot boosheid.
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Hier is sprake van een tamelijk ‘primitieve’ vorm
van kwaadheid, een vorm die diep in ons evoluti-
onaire verleden verankerd ligt.

Daarnaast blijken de meeste mensen het ge-
lukkigste te zijn wanneer zij iets te doen of te
presteren hebben. Ook deze eigenschap hebben
we met andere dieren gemeen. Varkens in de
moderne intensieve varkenshouderij krijgen
weliswaar genoeg te eten, maar zij krijgen al hun
voer in één keer. In een paar minuten hebben ze
alles op. De hele verdere dag vervelen zij zich
stierlijk en gaan ze stereotiep gedrag vertonen
zoals hun kop op en neer bewegen of aan de tra-
lies van hun hok knagen. Als je hun voer mengt
met niet eetbaar materiaal, dan dwing je ze om
uren te ‘werken’ voor hun kost. In plaats van
slechter af te zijn, hebben ze het juist veel meer
naar hun zin en het stereotiepe gedrag ver-
dwijnt. In dierentuinen laten ze dieren tegen-
woordig weer moeite doen voor hun voedsel,
maar helaas vindt men dit voor landbouwhuis-
dieren meestal te duur.

Iets vergelijkbaars zien we bij inheemse cul-
turen nadat zij in contact zijn gekomen met een
moderne beschaving waarin zij heel gemakkelijk
in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Abori-
ginals in Australië waren vroeger dagelijks uren
bezig met het verzamelen van voedsel. Zij wer-
den zeer bedreven in het jagen en voedsel verza-
melen onder moeilijke omstandigheden.
Meestal slaagden zij erin om voldoende geschikt
voedsel te bemachtigen, maar daar waren ze dan
wel een aanzienlijk deel van de dag aan kwijt.
Tegenwoordig leven zij echter in een welvarend
land met sociale zekerheid, werkloosheidsuitke-
ringen en onderdak voor iedereen die niet kan
werken. Veel Aboriginals wonen in afgelegen ge-
bieden waar geen werk is en natuurlijk hebben
zij dus recht op deze uitkeringen. Zij kunnen op
gezette tijden hun uitkering ophalen en daar
kunnen ze voldoende eten van kopen tot de vol-
gende uitbetaling (al is hun voeding wel vaak rijk
aan bloem en suiker). De vaardigheden voor de
jacht en het verzamelen van voedsel die de oude-
ren nog van hun ouders en grootouders leerden,
hebben nu ineens geen waarde meer. Voor velen

van hen heeft het leven geen doel meer zoals
vroeger en zij hebben hun trots en zelfrespect
verloren. Het hoeft ons niet te verbazen dat veel
van het geld dat overblijft nadat er eten is ge-
kocht, op gaat aan drank.

Een verzorgingsstaat inrichten is moeilijker
dan de pioniers dachten. In de moeilijke econo-
mische omstandigheden van de jaren tachtig,
waarin de werkloosheid tot zo’n 12% opliep, kon
het Nederlandse stelsel van sociale voorzienin-
gen het grote aantal mensen dat er een beroep op
deed, niet meer aan en werd de automatische
koppeling tussen lonen en uitkeringen losgela-
ten. Ondanks aanzienlijk economisch herstel is
die koppeling sindsdien, in elk geval tot zeer
kortgeleden, nog altijd niet hersteld en zijn de
sociale uitkeringen steeds verder verlaagd.

Wanneer wij ons afvragen of zulke bezuini-
gingen te rechtvaardigen zijn, moeten we beden-
ken dat er een bepaald evenwicht nodig is. Aan
de ene kant zijn er goede morele redenen om te
zorgen dat in de basisbehoeften aan voedsel,
onderdak, kleding, gezondheidszorg en onder-
wijs van iedereen in onze gemeenschap wordt
voorzien. Aan de andere kant zitten er grenzen
aan wat de gemeenschap zich kan veroorloven,
omdat de overheidsgaven niet eindeloos kunnen
stijgen en er ook nog een heleboel andere be-
langrijke dingen gedaan moeten worden. Maar
los van de economische beperkingen zou een
hoog niveau van sociale uitkeringen veel men-
sen een gevoel van nutteloosheid kunnen bezor-
gen. Het zou ook het idee van wederkerigheid,
van ‘voor wat hoort wat’, kunnen ondermijnen.
Het gaat mij er niet om dat dat idee niet mag
worden ondermijnd omdat wederkerigheid een
waarde in zichzelf zou zijn. Ik heb weliswaar ge-
opperd dat wederkerig gedrag wel eens een pro-
duct zou kunnen zijn van onze evolutie als soci-
ale zoogdieren en dat er misschien wel geen uni-
verselere menselijke waarde bestaat, maar dat
zegt nog niets over de intrinsieke waarde ervan.
Het laat echter wel zien dat mensen het idee van
wederkerigheid niet gemakkelijk zullen loslaten
en dat het wel iets vereist om dat wel te laten ge-
beuren. Wanneer de gemeenschap ziet dat men-
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sen met een sociale uitkering, ook al zijn het er
maar een paar, er vrijelijk voor kiezen om geen
bijdrage te leveren aan die gemeenschap, ont-
staat er een gevoel van verontwaardiging dat wel
eens in geen verhouding tot de ‘overtreding’ zou
kunnen staan. De kans is namelijk groot dat de
gemeenschap zich in haar gevoel van op weder-
kerigheid gebaseerde rechtvaardigheid, aange-
tast zal voelen.

Maar hoe moet het dan met mensen die fysiek
uitstekend in staat zijn om te werken, maar toch
geen baan vinden op de arbeidsmarkt, hoe hard
ze ook hun best doen? De overheid zou deze
mensen werk moeten aanbieden, in wat ook wel
eens ‘werkverschaffing’ genoemd wordt. Dat is
soms beter dan gewoon maar onvoorwaardelijk
in een basisinkomen op een sociaal aan-
vaardbaar niveau voorzien. Niet alleen krijgt de
werknemer dan weer het gevoel dat hij of zij nut-
tig is, maar ook krijgt de gemeenschap door het
werk dat wordt verricht, iets terug voor wat zij
geeft. Parken worden schoongemaakt, wandelpa-
den in de natuurgebieden onderhouden, open-
bare gebouwen van graffiti ontdaan en zo zijn er
nog veel meer taken in het publieke domein uit
te voeren die nu worden verwaarloosd. Zo wordt
het algemene gevoel van wederkerigheid bevre-
digd.

gratis gezondheidszorg?

Niet op alle gebieden van de verzorgingsstaat
leidt het onvoorwaardelijk tegemoetkomen aan
behoeften tot nadelige effecten. Gratis gezond-
heidszorg bijvoorbeeld ondermijnt de werklust
niet, aangezien we die maar af en toe ¬ en liefst
nooit ¬ nodig hebben. Het beroep op medische
voorzieningen neemt maar tot een bepaald ni-
veau toe wanneer er niet voor hoeft te worden
betaald. Het gebruik ervan is op zichzelf name-
lijk niet prettig en vergt tijd die we zinvoller of
aangenamer zouden kunnen besteden. 

Onze behoefte aan gezondheidszorg is gro-
tendeels onafhankelijk van onze eigen keuzes,
dus er doet zich hier geen onderscheid voor tus-
sen verdiende en onverdiende hulp zoals op an-

dere terreinen van de sociale zekerheid. Zelfs
wanneer mensen door eigen toedoen ziek wor-
den ¬ bijvoorbeeld door roken of overmatig
drankgebruik ¬ zijn de grenzen tussen wat vrij-
willig is of niet, nogal vaag en zou het te ver gaan
om gezondheidszorg helemaal afhankelijk te
maken van hoe gezond de levensstijl van de
patiënt is. Maar er rekening mee houden wan-
neer voorzieningen schaars zijn, is zeker een op-
tie. Wanneer twee mensen wachten op een lever-
transplantatie en er is maar een lever beschik-
baar, moeten we dan laten meewegen dat een
van de patiënten zijn leveraandoening te wijten
heeft aan overmatig drankgebruik? Veel mensen
vinden van wel en hoewel daartegen volgens mij
best het een en ander in te brengen is, spreekt er-
vóór dat het poging is het besef van verantwoor-
delijkheid voor de eigen gezondheid te bevorde-
ren. De vraag is hoe ver we daarin moeten gaan.
Moeten we een patiënt die veel te zwaar is en
niets aan lichaamsbeweging doet, een harttrans-
plantatie weigeren? De grens tussen het aan-
moedigen van verantwoordelijkheidsbesef voor
de eigen gezondheid en geen compassie met de
zwakke die de verleidingen van het dagelijks le-
ven niet kan weerstaan, is moeilijk te trekken.

Om het onderdeel over gezondheidszorg af te
ronden, wil ik nog drie punten aanstippen. Het
eerste is dat op het terrein van de gezondheids-
zorg ¬ ook al neemt het beroep daarop niet bui-
tensporig toe wanneer die gratis wordt verstrekt
¬ de ambities van de oorspronkelijke planners
van de verzorgingsstaat wel moesten worden
teruggeschroefd. Het droombeeld om elke bur-
ger elke denkbare medische voorziening te ver-
schaffen, is gedoemd een droom te blijven, in elk
geval zolang de kosten van de gezondheidszorg
blijven stijgen. Zo zou met een jaarlijkse nmr-
scan voor iedereen een aantal aandoeningen wel
in een vroeg en daardoor beter te behandelen sta-
dium worden ontdekt, maar dat zou duizenden
euro’s per persoon kosten. Sommige geneesmid-
delen zijn weliswaar een fractie beter dan an-
dere, maar wel twintig keer zo duur. Gemeen-
schapsgeld kan beter worden besteed. Dus blijft
het zo dat de rijken betere medische zorg kun-

S&D juli 2002 binnenwerk  16-09-2002  12:39  Pagina 13



s & d 7 / 8  |  20 0 2  

14

Peter Singer  De Goede Staat

nen kopen dan wie op het ziekenfonds is aange-
wezen. We kunnen hoogstens proberen de kans
dat geld een kwestie van leven of dood wordt, zo
klein mogelijk te maken.

Met mijn tweede punt is men in geen ander
land zo vertrouwd als in Nederland. Niets is ab-
surder dan een verzorgingsstaat die mensen
zorg opdringt waaraan zij geen behoefte hebben.
Toch is het behalve in Nederland aan artsen ver-
boden patiënten hulp te bieden bij het sterven
wanneer zij daar om vragen, zelfs aan patiënten
die terminaal zijn of ondraaglijk lijden. Een
goede staat zou de weloverwogen wensen van
haar burgers in deze omstandigheden respecte-
ren en hen niet zijn eigen opvattingen over de
waarde van het leven opleggen. Ik hoop dat Bel-
gië binnenkort het voorbeeld van Nederland zal
volgen en dat andere landen daarna hetzelfde
zullen doen.

Nu ik in de Verenigde Staten woon, geen ver-
zorgingsstaat maar wel een land dat er prat op
gaat ‘het meest vrije land ter wereld’ te zijn, ben
ik keer op keer verbaasd hoe voorstanders van
vrijheid daar tegelijkertijd tegenstanders van
vrijwillige euthanasie kunnen zijn. Soms spre-
ken zij in één zin over vrijheid en over verzet te-
gen vrijwillige euthanasie. Zo zei congreslid en
afgevaardigde Tom Coburn in zijn verklaring
waarom hij in het Huis van Afgevaardigden voor
een motie had gestemd om de in Oregon aange-
nomen wet die artsen hulp bij zelfdoding toe-
staat, terug te draaien: ‘Uiteindelijk gaat het in
dit debat om het leven, en moeten wij als het
meest vrije land ter wereld dan afstappen van het
principe dat leven waardevol is?’5 Wanneer hier-
mee het principe wordt bedoeld dat leven altijd
van doorslaggevende waarde is, ook als de persoon
over wiens leven het gaat, dat niet vindt, dan
moet het antwoord natuurlijk ja zijn. Een land
dat echt vrij is, dringt zijn opvattingen over wan-
neer een leven het waard is geleefd te worden,
niet met alle geweld op aan mensen die dat heel
goed voor zichzelf kunnen uitmaken.

Het derde punt gaat over enkele binnenkort
te nemen moeilijke beslissingen over genetische
tests. In het algemeen is in landen waar men ge-

heel of gedeeltelijk verplicht verzekerd is tegen
medische kosten, meestal een aantal genetische
tests in het standaardpakket opgenomen. Zo
kunnen vrouwen tijdens hun zwangerschap la-
ten onderzoeken of de vrucht bepaalde afwijkin-
gen heeft zoals het Down-syndroom of een open
ruggetje. Maar er kan steeds meer prenataal wor-
den onderzocht. Nu al kan er worden getest op
genen die niet wijzen op een bestaande handicap
of aandoening, maar slechts op een verhoogde
kans op bijvoorbeeld borstkanker later in het le-
ven. Iemand met zo’n gen kan net zo lang leven
als iemand anders, zonder ooit borstkanker te
krijgen. Toch zou men kunnen aanvoeren dat
men, als alles verder hetzelfde is, beter een
vrucht zonder dat gen kan hebben. Moet de over-
heid voorzien in onderzoek op dit soort genen
die op een ‘verhoogd risico’ duiden? En zo ja, hoe
groot moet dat risico dan zijn?

Er liggen zelfs nog moeilijker ethische vraag-
stukken in het verschiet. Binnen hooguit enkele
decennia kunnen we zeer waarschijnlijk prena-
taal op een aantal begerenswaardige eigenschap-
pen testen. Dat kan een uitzonderlijke aanleg
voor muziek zijn, of voor wiskunde, of voor atle-
tiek of misschien zelfs een hoog algemeen iq. Te-
gen die tijd staan de verzorgingsstaat drie opties
open: dit soort tests helemaal verbieden, ze niet
verbieden maar ook niet vergoeden of ze toe-
staan en ook opnemen in het ziekenfondspak-
ket. Aan alledrie kleven bezwaren. Verbiedt de
overheid zulke tests terwijl ze in het buitenland
wel zijn toegestaan, dan is de kans groot dat som-
mige mensen ze daar laten uitvoeren. Bovendien
zou de staat in een nadelige concurrentiepositie
terecht kunnen komen ten opzichte van andere
landen die dit soort tests wel toestaan. Neemt de
overheid een laissez faire-houding aan door de
tests niet te verbieden noch in het gratis pakket
op te nemen, dan kunnen de kinderen van men-
sen die zich zo’n test wel kunnen veroorloven,
beter af zijn dan andere kinderen in de gemeen-
schap. Natuurlijk zijn de kinderen van rijke ou-
ders altijd al beter af, maar toestaan dat dit zich
uitbreidt tot een vorm van genetische ‘superio-
riteit’, zou echt het einde betekenen van elke illu-
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sie van gelijke kansen. Dan zouden we weer zo’n
soort onderscheid krijgen als in Europa vóór de
Franse Revolutie: een samenleving verdeeld in
aristocraten en gewone mensen ¬ behalve dat
het dit keer echt gaat om een overgeërfd verschil
in aanleg tussen de twee klassen. Ten slotte, als
de overheid dit soort tests zowel toestaat als be-
kostigt, dan moet zij ook besluiten op welke po-
sitieve eigenschappen zij wil laten testen. Op die
manier gaat de overheid meebeslissen over de
aard van haar toekomstige burgers. Daar zou ie-
dereen die een beetje waarde hecht aan een vrije
samenleving, toch tamelijk zenuwachtig van
moeten worden.

Laat ik terugkeren naar het thema van de ver-
zorgingsstaat anno nu. De verzorgingsstaat
waarvoor Willem Drees in Nederland en andere
vooruitziende en sociaalvoelende leiders elders
de grondslag legden, heeft de afgelopen vijftig
jaar twee belangrijke concurrenten gekend. De
rivaal aan de linkerzijde, het volledig doorge-
voerde socialisme waarin alle belangrijke onder-
nemingen staatseigendom waren, bleek even-
min als het vrijemarktstelsel in de behoeften van
de burger te kunnen voorzien en is ingestort. De
rivaal aan de rechterkant, het kapitalisme van de
vrije markt, heeft in de meeste landen een aantal
elementen van de verzorgingsstaat overgeno-
men. Zelfs in de Verenigde Staten, waar toch zo’n
40 miljoen mensen geen ziektekostenverzeke-
ring hebben en niet arm of oud genoeg zijn om
onder Medicaid of Medicare te vallen, mogen zie-
kenhuizen iemand die niet verzekerd is, niet

meer op hun stoep dood laten gaan. Ik ken geen
enkel ontwikkeld land waar de overheid niet op
een of andere manier deelneemt in de steun aan
werklozen, armen en zieken. Maar de Verenigde
Staten blijven ongetwijfeld het voorbeeld bij uit-
stek van een vrijemarkteconomie die in onze
ogen als verzorgingsstaat schromelijk tekort-
schiet. Naar standaard maatstaven is het ook een
minder gelijke samenleving dan de meeste Euro-
pese landen. In termen van de Gini-coëfficient
bijvoorbeeld, waarin 0 helemaal gelijk is en 1 de
situatie waarin één persoon alle rijkdom heeft en
de ander niks, scoort de Verenigde Staten rond
de 0,38 en Nederland rond de 0,28. Toch is het
bruto nationaal product per hoofd van de bevol-
king in Nederland harder gegroeid dan in de Ver-
enigde Staten.6 Het is dus helemaal niet zo dat
we groei moeten inleveren voor gelijkheid in in-
komensverdeling. De verzorgingsstaat heeft
weliswaar enige aanpassing nodig gehad, maar
is overeind gebleven en leidt zelfs een bloeiend
bestaan. We zouden daar blij om moeten zijn en
er meer ruchtbaarheid aan moeten geven. 

* De hier in S&D gepubliceerde tekst is een ingekorte
versie van de Elfde Willem Drees lezing, zoals gehou-
den op 14 december 2001 in Den Haag. De integrale
tekst valt te lezen op de S&D-homepagina op de Inter-
net-site van de Wiardi Beckman Stichting
(www.wbst.nl). 
Met dank aan Stichting Willem Drees Lezing.
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