
Arbeid en bestaanszekerheid 
als brug tussen 
individualisering en solldarlteit 
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Ik heb mijzelf tot taak gesteld een onderwerp aan 
te snijden waarvan ik uit ervaring weet dat het niet 
gemakkelijk toegankelijk is. Het gaat, uit een 
oogpunt van nieuwe solidariteit, om de vraag of 
wij al dan niet bereid zijn een basisinkomen een 
kans te geven. Ik houd ervan om royale 
perspectieven te bieden en brede lijnen te 
trekken, wie mij langer kent dan vandaag is 
daarvan op de hoogte, maar het onderwerp van 
deze beschouwing is erg nauw en dat voelt een 
beetje onwennig. Daarom zal ik proberen eerst 
een brede visie te geven om van daaruit te komen 
tot het eigenlijke onderwerp. Een kleine omweg is 
noodzakelijk om het eigenlijke vraagstuk van het 
basisinkomen te kunnen bereiken. 

Spanningsveld 

In het spanningsveld van individual isering en solidari
teit zijn wij gewikkeld in een eeuwenlang ontwikke
lingsproces, waarin wij thans een nieuwe stap zetten. Er 
is dus niet iets totaal nieuws aan de gang, maar de 
gebeurtenissen die wij thans meemaken zijn existen
tiëler dan enige jaren of decennia geleden en zi j zullen 
nog existentiëler worden. De existentialiteit ligt in het 
feit datwij bezig zijn een maatschappi j binnen te treden 
waarin het steeds moeilijker zal worden om mensen 
nog tot iets te dwingen. Misschien is het beter een 
positieve formulering te k iezen: wij zijn bezig een 
samenleving te grondvesten op de daadkracht van 
vrije mensen. Neumann 1 zegt ongeveer: tot nu toe was 
alles in de mensheidsantwikkeling gericht op de indivi 
dualisering van de mens, op de vrijwording van de 
enkele mens en wij gaan nu een tijd tegemoetwaarin de 
samenleving moet worden gebouwd op de vrijheids
kracht van de mens. Dat zal zeker geen proces zijn dat 
zonder moeilijkheden en zonder pijn zal kunnen verlo
pen, omdat de mens in vrijheid zowel de hoogste, als de 
laagste animale levensuitingen tegelijkertijd tot ont
wikkeling kan brengen. Vrijheid kan puuranimaal zi jn, 
op het laagste niveau, maar vrijheid kan ook de ver
werkelijking van de nobelste motieven tot gevolg heb
ben. Anders gezegd: de mens kan in beginsel tot in zijn 
eigen werkelijkheid en zijn eigen leven representant 
zijn van de hoogste idealen. 

Deze uitspraak van Neumann is mij zeer dierbaar en 
het is verheugend dat Eduard Kimman het huiswerk dat 
ik hem heb gegeven ook inderdaad heeft gemaakt, 
maartoch past daarbij een kanttekening . Bij een tenta -
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men over dit onderwerp zou hij geen onvoldoende, 
maarwel een kleine reprimande hebben gekregen. Hij 
heeft onder verwijzing naar Neumann namelijk terecht 
de vraag gesteld of een brug kan worden geslagen 
tussen persoonlijke ethiek en sociale ethiek, maar 
hoezeer ik zijn weergave respecteer, toch meen ik dat 
hij Neumann nietgeheel rechtheeft gedaan. Neumann 
maakt niet zozeer een onderscheid tussen persoonlijke 
en sociale ethiek, maar tussen gebodsethiek, oud
testamentische ethiek enerzijds en de nieuw-testamen
tische ethiek a ls situatie-ethiek of vrijheidsethiek an
derzijds. Daartussen ligt het Christusmysterie en dat is 
precies het grote verschil. De brug tussen persoonl i jke 
en sociale ethiek is alleen via dit Christusmysterie te 
leggen. Doorhet beginsel van de liefde-deverbinding 
-in het leven op de ander daadwerkelijk te voltrekken 
wordt Hij de Heiland die in de schoot van de mensheid 
de mogelijkheid en de opgave legt om de vrijheidsim
puls uit haar egoïstische benauwdheid te verlossen en 
haar te oriënteren op de ander en het andere. 

Dwang of goed leiderschap 

Welnu, terug naar de hoofdstroom van mijn gedach
tengang. Het lijkt mij du idelijk dat de spanning tussen 
individualisering en solidariteit inderdaad existentieel 
is, we verzinnen het niet, we zitten daar midden in. 
Daarom wil ik nog eenmaal onze minister-president 
sprekend invoeren toen hij vorig jaar verzuchtte, en ik 
geloof dat dat ook heel authentiek was, dat solidariteit 
ons zeerter harte moetgaan omdat het anders wel eens 
zo zou kunnen zijn dat onze samenleving uit de klauw 
loopt. Als je nu mensen spreekt die het daarmee eens 
zijn, slaan ze meestal twee wegen in. 

De eersten zeggen: het is eigenlijk een kwestie van 
goed bestuur. Als we die spanning in de samenleving 
willen oplossen, gaat het erom dat we goed leider
schap uitoefenen: een soort pogen om in het politieke 
bestuur, maar je zou hetzelfde kunnen zeggen voor het 
management in de industriële ondernemingen, of in 
ziekenhuizen, aan de ene kant zoveel mogelijk de 
geïndividualiseerde vrijheidsimpulsen van mensen tot 
hun rechtte laten komen, maaraan de andere kanttoch 
een zekere angstdat het dan wel uit de hand zou kunnen 
lopen omdat natuurlijk niet iedereen op dat puntgeheel 
te vertrouwen is, misschien te zwak in de schoenen 
staat. Er is dus ook 'dwang' nodig, maar dat is uiteinde
lijk een kwestie van goed leiderschap. 

Anderen slaan een andere richting in. Zij zeggen: 
goed leiderschap is wel belangrijk, maar in wezen gaat 
het erom dat we de goede condities in de samenleving 
scheppen, dat we voor mensen een situatie scheppen 
waarin zevoldaende in hun bestaan kunnen vinden wat 
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ze herkennen en waarmee zij in hun eigen persoonlijke 
levensruimte ook uit de voeten kunnen. 

Je zou die twee gezichtspunten heel simpel samen 
kunnen voegen door te zeggen: in wezen goot het om 
een strategie om mensen voldoende bestaonsze
kerheid te geven als een grondslog om doormee een 
eigen levensontwerp te kunnen verwerkelijken. Niet te 
weinig moor ook niet te veel. Bestaonszekerheid is 
doormee eigenlijk het centrale thema. Toch bevredigt 
het mij niethelemaal om de problematiek op dezewijze 
of te doen, en ik wil daarom een ogenblik verwijlen bij 
het begrip bestaonszekerheid dot een centraal ver
schijnsel is als het goot om die sponning tussen indivi
dualisering en solidariteit. 

Thuisbasis 

In mijn optie is bestaanszekerheid het hebben van een 
thuisbasis die post bij je levenslot. Ik realiseer me dat 
het een vrij ongebruikelijke wijze van omschrijven is en 
daarom maak ik er een paar konttekeningen bij. 

In de eerste plaats heeft dit uitgongspunt het postu
loot in zich van het levenslot. Voor mij is het zo dot het 
leven geen toevol kent en desondanks niet gepredesti
neerd is. Een merkwaardige paradox, waar ik nu niet in 
alle opzichten op kon ingaan, moor die voor mij heel 
fundomenteel is. Het levenslot is, om het in ambtelijke 
termen te zeggen, een open-eind-regeling. letsdeftiger 
gezegd zou je het een ontwikkelingsweg kunnen noe
men met een open bestemming. Je kunt er 'jo' tegen 
zeggen en je kunt er 'nee' tegen zeggen, moor bij dot 
levenslot hoort dot je ook een plek moet hebben om dot 
levenslot te verwerkelijken, een plek in de ruimste zin 
van hetwoord.lk bedoel doormee nietalleen een fysiek 
stukje aarde waarmee ik mij kon verbinden om dot 
levenslot te verwerkelijken, moor ook een milieu, een 
menselijk en cultureel milieu waarin ik kon oorden en 
waarin ik ingebed kon zijn en dotpostbij mijn levenslot. 
Die plek is hoogst belangrijk en nu blijkt in de loop van 
het menselijke leven dot er een zekere verschuiving 
plaatsvindt. Aanvonkelijk is het zo dot die plek door 
onderen aangeboden moet worden en dot hij ook in 
zekere zin een uiterlijke omhulling vormt om überhaupt 
de levensweg te kunnen gaan, moor in de loop van het 
leven kan die plek als het ware een innerlijke plek 
worden, kon de bestaonszekerheid als het ware van 
buiten naar binnen verschuiven en in de persoon zelf 
terecht komen. Dat wil zeggen dot hij don authentiek 
wordt en zijn eigen levensperspectief te pokken begint 
te krijgen; het merkwaardige is don, dot hetals hetware 
omdraait. Op het moment dot hij dàt kon, dot hij zijn 
innerlijke bestaonszekerheid begint te vinden, kon 
worden volstaan met minder uiterlijke zekerheid, kon 
de plek ook beweeglijkerworden en is hij niet meer zo 
gebonden aan de directe omhulling van de plek met de 
fysieke nestwarmte die doorbij hoort, hoe belangrijk 
dotook is. 

Hoe dit ook zij, en in welke mate ik dit ook zelf kon 
voltrekken, het is so wie so een feit dot ik voor het 
creëren en behouden van mijn plek in min of meerdere 
mate afhankelijk ben van andere mensen. In die zin 
deel ik de opvatting van André van der Louw dot 
individualisering eigenlijk nooit een doel op zichzelf 
.kon zijn, omdataltijd eerst in relatie metandere mensen 
zelfverwerkelijking gestalte kon krijgen. Met andere 

woorden: solidariteit en bestaonszekerheid zijn ge
koppeld, want als ik niet alleen zelf mijn plek kan 
maken, moor doorbij afhankelijk ben van onderen, is 
doormee bestaonszekerheid-in de zin zoals ik het nu 
gezegd heb, als een soort polariteit of als een soort 
paradox tussen uiterlijke en innerlijke zekerheid- een 
kwestie van solidariteit. 

Solidariteit en gemeenschapsvorming 

Don is de volgende vraag: hoe heeft solidariteit in de 
mensheidsantwikkeling gestalte gekregen? 
Dot is eigenlijk betrekkelijk simpel te beantwoorden. 
Het klassieke patroon van solidariteit, van solidari
teitsvorming {of misschien zou je beter kunnen zeggen 
gemeenschopsvorming) is altijd geweest dot in geslo
ten gemeenschopsvorming de directe zorg voor elkoor 
gebaseerd was op een onmiddellijke herkenning van 
mens tot mens, meestol op basis van bloedverwant
schap. De normen en waarden, ik volg daar Erich 
Neumann, werden voor die gemeenschap als geheel 
gegeven door de leiders, de elite van die gemeen
schap. Een gesloten gemeenschap met eendirecte zorg 
voor elkaar, dat is eigenlijk de klassieke solidariteit. 
Het is in zekere zin verwonderlijk dat dit zo lang stand 
heeft gehouden. Natuurlijk waren er altijd wel rebellen, 
mensen die zich daarvan vrij wilden maken, maar het is 
toch dit patroon dat tot op de dag van vandaag stand 
heeft gehouden. Dat is verwonderlijk, omdat er notuur
lijk ook bezworen aan deze klassieke vorm van solida
riteitverbonden waren, in die zin dathet de beweeglijk
heid van mensen niet groter maakte, integendeel, dat 
het ook betekende dat er een zekere hiërarchieke 
verhouding van klossen en standen door voorgegeven 
was, met andere woorden: het waren gemeenschap
pen waar de bewegingsruimte van de enkele mens 
gering was, in ieder geval geringer dan nu. Misschien 
zou je wel kunnen zeggen dat die klassieke vorm van 
solidariteit erop gebaseerd was dat het belang van de 
enkele mens ondergeschikt was en bleef aan het be
lang van de gemeenschap. 

Het perspectief dat Neumann ons biedt is eigenlijk, 
dat dit in de loop van de mensheidsgeschiedenis van 
het voor-christelijke naar het na-christelijke tijdperk 
omdraait en dat wij thans beginnen te ontdekken dot 
gemeenschap eerst kan ontstaan doordat de enkele 
mens zijn bijdroge in die gemeenschop kan geven, 
woordoor die enkele mens in zekere zin belangrijker 
wordt, moordot is een vrij tendentieuze opmerking; het 
gaat er mij alleen om te loten zien dot de enkele mens 
droger van de gemeenschop begint te worden. 

Het is met name in het Europa van de nieuwe tijd, na 
de vijftiende/zestiende eeuw, dat deze omslag die ik u 
nu schilder in de cultuur krocht heeft gekregen. Het 
opkomend humanisme met als grote ideaal de vrijwor
ding van de mens heeft daar ongetwijfeld ongelofelijk 
veel toe bijgedragen. Er is echter ook een tragiek aan 
deze beweging verbonden, namelijk dot op het mo
ment dot dit in de cultuur begon te Ionden, dus na de 
veertiende/vijftiende eeuw, hetbewustzijn van de mens 
zo veranderd was dot hij- kort gezegd- zijn aardse 
bewustzijn belangrijker was gaan vinden don zijn 
hemelse bewustzijn. Dot betekende dot het opko
mende vrijheidsideaal, het vrijheidsbeleven van de 
mens gepaard ging met een primair bewustzijn dot 
verbannen was naar de aarde. 
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Dat is een heletijd verborgen gebleven totdot, met de 
opkomst van de moderne industriële revolutie in de 
achttiende eeuw, het vooruitgongsoptimisme zich een 
weg baande door onze cultuur en toen eigenlijk zicht
baar werd dat de bestaanszekerheid steeds meer 
geïnterpreteerd werd als een materiële bestaansze
kerheid. Het grote wenkende perspectief van het mo
derne economische leven was en is tot op zekere 
hoogte nog steeds de welvaartsstaat, de welvaarts
maatschappij. De kiem daarvoorwerd al gelegd bij de 
overgang van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd 
doordat er in het bewustzijn van de mens überhaupt iets 
kon ontstaan, waardoor hij zich kon verbinden met de 
aarde. Het krijgt zijn grote momenturn in de achttiende 
eeuw, nadat Adam Smith de arbeid heeft verheven tot 
de vrijmakende factor in onze cultuur- ik kom daar 
straks nog even op terug. Dat perspectief van de 
welvaartsmaatschappij heefteigenlijk gemaaktdatwij 
zeker in de twintigste eeuw ons ongelofelijk hebben 
ingespannen om over de hele aarde heen, en zeker 
nadat de de-kolonisatie tot stand kwam, een niveau 
van bestaanszekerheid te scheppen waardaarde mens 
gelukkig zou kunnen worden. Nu is het tragische van 
deze ontwikkeling, dat we hebben moeten constateren 
dot er bij de verwerkelijking van dit ideaal mensen 
tussen de wielen zijn geraakt; steeds meer werd zicht
baar dat dit grote streven naarwelvaart als een grond
slogvan bestaanszekerheid niet mogelijk bleek zonder 
dat er ook bepaalde categorieën mensen in ernstige 
nood kwamen. Voor hen hebben we ook a lti jd wel 
gezorgd, eerst door charitas en vervolgens doordat de 
leiders van de arbeidersbeweging hebben ge
probeerd om het lot van diegenen die niet geprivile
gieerd waren te verbeteren aan het eind van de vorige 
eeuw en het begin van deze eeuw. Eigenlijk pas na de 
tweede wereldoorlog heeft dat gestalte gekregen in de 
verzorgingsstaat of in de verzorgingsmaatschappij. 
Voor mij is de verzorgingsmaatschappij dus a ls het 
ware een soort vervolg op het ideaal van de welvaarts
maatschappij. 

Aanvankelijk blijft dat nog in de bescheiden vorm 
van Willem Drees die, zelf een bescheiden mens, ons 
voorhoudt dat de verzorging voor elkaar niet anders 
don een bodemvoorziening kan zijn, maar in de zesti
ger jaren lijkt de grote doorbraak te komen want don 
gaan wij over tot maximalisering van de bestaansze
kerheid. Op het wenkend perspectief van de door
braak van de post-industriële samenleving die dan 
geproclameerd wordt krijgen mensen het gevoel: nu is 
ook hetmomentdaardatwe nietalleen maaroverzorg 
hoeven te spreken in termen van een minimum-voorzie
ning, maar we kunnen de zorg maximaliseren. 

Onze politici hebben daar allen aan mee gedaan, te 
linker en te rechter zijde. In die zin is niet te zeggen dat 
één portij exclusiefschuld draagt. Wèl ishetzodatwein 
de tachtiger jaren hebben moeten constateren dat dit 
ideaal, dit streven, een onhaalbare kaart is. Niet alleen 
door de economische teruggang, deze heeft zeker 
bewustzijnwekkend gewerkt, maar ook omdat het a ls 
ideaal eigenlijk het paard achter de wagen spant, 
omdat het niet mogelijk is om de zorg voor elkaar af te 
wentelen op een anoniem systeem. Het is wel mogelijk, 
moor het blijkt niet effectief te zijn. 

Het is net alsof we met de verzorgingsstaat hetzelfde 
hebben gedaan als destijds in de middeleeuwen met 

het introduceren van de rente. Dat was een poging van 
de mens om of te komen van de innerlijke verplichting 
om voor iemand die iets voor ons gedaan heeft op 
latere tijdstippen weer iets te moeten terugdoen. De 
rente is eigenlijk een afkoopsom voor die verplichting. 
Je zou kunnen zeggen dot de premiebetaling die wij 
collectief hebben opgebracht voor ons stelsel van 
sociale zekerheid in zekere zin een afkoopsom is 
geweest voor de persoonl i jke zorg voor elkaar en nu 
blijkt dat die anonimiteit eigenlijk in vele opzichten zo 
contraproductief is dat zij het tegengestelde oproept 
van wat we notuurlijk allemaal graag gewild zouden 
hebben, namelijk dalerwerkelijk zorg voorelkaarzou 
kunnen bestaan. 
Het is nodig om dit te zeggen, daarbij niemand de 
schuld gevende, maarwel vaststellende dat het zo is en 
daar ook geen uitvluchten voor te zoeken, het a lleen te 
wijten aan de economische teruggang of de slechte 
dollor of de hoge concurrentie, allemaal gelegen
heidsformuleringen, in de hoop dat het wel weer terug 
zal komen. Het komt niet terug en het moet ook niet 
terugkomen. 

Paradigma's 

Als het niet moet terugkomen, wat moet er dan wel? Dat 
is natuurlijk de grote vraag. Is er iets denkbaar waar
door wij aan de gerechtvaardigde verlangens naar 
bestaanszekerheid toch gestalte kunnen geven, maar 
op een andere manier? 

Mijn antwoord is dat het kan mits wij bereid zijn om 
een denkoefening te doen, dat wil zeggen de uitgangs
punten die aan ons sociaal bestel ten grondslag liggen 
te doordenken en ter discussie te stellen. Dat heet in 
modernetermen een paradigma-discussie en ik wi l een 
kleine oefening in paradigma-denken doen ten aan
zien van het vraagstuk van die bestaanszekerheid. 

Eerste vraag. Wat is het paradigma achter onze 
welvaartsmaatschappij, het voorstation van onze ver
zorgingsmaatschappij? Dat kent u, ik noem het u alleen 
nog even om het bij u op te frissen. Dat paradigma is: 
geluk is consumeren en meer geluk is meer consume
ren. Dat is u vertrouwd. 

Nu het paradigma van de daarop gebouwde ver
zorgingsmaatschappij. Wat is dat? Geluk is het afwe
zig zijn van ongeluk, dat wil zeggen geen armoede, 
geen ziekte, geen honger, geen nood. Dot krijgtgestal
te in een grootwoud van voorzieningen, geïnstitutiona
liseerd door de overheid die die voorzieningen als een 
soortgrote gaarkeuken aan ons voorhoudt. Geluk is de 
afwezigheid van ongeluk. Je zou het ook zo kunnen 
zeggen: eigenlijk is het paradigma achter de ver
zorgingsmaatschappij dat het leven er zo zou moeten 
uitzien, dat het lijden eruit is verbannen. De ver
zorgingsmaatschappij houdt ons voor dat het leven 
zonder lijden zou kunnen. 

Nu moet ik voorzichtig zijn, want ik hoop niet dat u uit 
mijn woorden wilt afleiden dat ik ervoor pleit dat 
mensen moeten lijden. Het is duideli jk dat er mensen 
zijn die veel te dragen hebben, soms te veel; er is veel 
onnodig lijden en veel nood in de wereld, en ik zou de 
laatste zijn om te zeggen, dat dat moet worden bevor
derd. Ook het omgekeerde is niet levensecht, namelijk 
dat er een leven denkbaar zou zijn zonder lijden. Het 
levenslot zit voor mij zo in elkoor dat wij gehouden zijn 
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om het leven als een lijdensweg in verantwoordelijk
heid te gaan en misschien is wel het grootste lijden wat 
je in het leven kunt tegenkomen, dat je aan de grenzen 
van je eigen levenslot komt. Dat is het lijden, wanneer je 
ziet dat je geestelijke horizon begrensd is en dat je niet 
meer kunt doen dan je uit eigen innerlijke integriteit 
kunt waarmaken. Je kunt wel van alles doen, maar het 
lijden bestaat daaruit dat je dan tegen je eigen on
volkomenheden oploopt en dit lijden, de worsteling 
met de eigen innerlijke integriteit of authenticiteit en de 
eigen geestelijke horizon, is iets wat niet uit het leven 
kan worden en màg worden weggehaald. 

AdamSmith 

Nu we een meer religieuze, spirituele ingang hebben 
gevonden is het misschien goed eraan te herinneren dat 
dit ons in het boek Genesis al is voorgehouden in twee 
opzichten: Gij zult kinderen baren met smart en Gij zult 
het brood eten in het zweet Uws aanschijns. 
Over het tweede wil ik het nog even met u hebben, 
omdat dit in het paradigma-denken zo belangrijk is. 
Tot het lijden hoort, dat wij de arbeid die wij moeten 
verrichten 'in het zweets ons aanschijns' als een 
ontwikkelingsopgave zien. Dat is best lastig, want het is 
natuurlijk eeuwen zo geweest dat vele mensen te lijden 
hadden, in de meest letterlijke zin, van het feit dat ze 
niet-geprivilegieerd waren en dat er een kleine groep 
was die de nood van de arbeid niet hoefde te ervaren. 
Nu keer ik een ogenblik terug naar Adam Smith die ik 
zoëven al introduceerde. Adam Smith die in 1776 zijn 
beroemde boek' An inquiry intothecauses ofthewealth 
of nations' het licht deed zien, is de grote bevrijder van 
de arbeid en hij is daarmee ook tegelijkertijd de grote 
verleider geworden voor het uitbannen van de arbeids
inspanning. Daarmee heeft hij onbedoeld ook de 
grondslag gelegd vooreen paradigma ten aanzien van 
de arbeid dat het lijden als het ware niet meer relevant 
is. Wat bedoel ik daarmee? Adam Smith is de ont
dekker van de arbeid als productiviteitsfactor. In zijn 
boek verhaalt hij op een jubelende toon hoe hij in een 

speldenfabriek ontdekte datdoordearbeidsdeling die 
daar wordt toegepast, de arbeidsproductiviteit vele 
malen groter was dan wanneer iedere arbeider alleen 
een speld zou maken. Deze simpele ontdekking heeft 
ongelofelijke gevolgen, het is de beginstap voor de 
ontwikkeling van het moderne industriële leven dat 
gebaseerd is op de systematische ontwikkeling van de 
arbeidsdeling. Adam Smith zegt ons, nog anders ge
zegd: de rijkdom van een natie, de bestaanszekerheid 
van een volk is afhankelijk van de hoeveelheid arbeid 
die dat volk weet te presteren. 

We mogen niet onderschatten wat deze zienswijze 
voor positieve werkingen en gevolgen in de cultuur 
heeft gehad, maar er is ook een prijs die we daarvoor 
hebben moeten betalen. Het is de prijs die we allen 
kennen, namelijk dat de arbeid is geworden tot een 
koopwaar die op een markt, de arbeidsmarkt verhan
delbaar is. In die zin is deze stap niet alleen een stap 
voorwaarts, maar ook een stap achterwaarts, want in 
wezen blijft de mens daardoor als een slaaf die zijn 
arbeid op de markt aanbiedt en een prijs ervoor laat 
betalen. 

Het tweede is dat door de manier waarop we onze 
organisaties zijn gaan inrichten op basis van arbeids
deling, de arbeid tot een soort tweederangsactiviteit 
van de mens is geworden. De onderscheiding tussen 
hoofdarbeid en handarbeid die hier de uitdrukking van 
is heeftin belangrijke matetotgevolg datereen nieuwe 
vorm van tweedeling ontstaat, namelijk degenen die 
het beleid mogen bepalen, de hoofdarbeiders en de
genen die alleen als ongeschoolde handarbeiders het 
routinematigewerk moeten doen. Aangezien dietwee
de groep verre in de meerderheid is, is het voor de 
meeste mensen tot de dag van vandaag zo gebleven 
dat de arbeid eigenlijk een zinloze aangelegenheid is. 
In de vijftiger jaren is het pater Kuilaars geweest die in 
een boekje op indringende wijze op dit fenomeen 
gewezen heeft door te spreken over de 'geestelijke 
drainage' van de arbeid. Het is datgene wat ons in de 
films van Charlie Chaplin eigenlijk tegemoet treedt. 



Loon naar werken 

In dezetwee richtingendie na AdamSmith zijn ontstaan 
komteigenlijk één paradigma tevoorschijn als het gaat 
om de arbeid. Dat paradigma kent u ook, maar het 
wordt te weinig besproken: loon naar werken. Zonder 
de stap die ik zoëven beschreef zou dit paradigma 
nooit zo'n vlucht hebben kunnen nemen en dan rijst 
natuurlijk de vraag: is dat slecht? En zoals meestal is er 
een ja en een neen. 

Laat ik eerst zeggen waarom het niet zo slecht is. Het 
is niet zo slecht omdat dit paradigma ons confronteert 
met de harde werkelijkheid dat er geen bestaansze
kerheid, zelfs niet in materiële vorm mogelijk is, als wij 
ons niet ieder afzonderlijk en gezamenlijk ook, in de 
samenleving inzetten. Zonder prestaties te leveren is er 
geen bestaanszekerheid denkbaar. 

Ik benadruk dit omdat met name in de jaren zeventig 
wel eens een andere indruk is gewekt. We hebben het 
toen wel eens te gemakkelijk gehad methet paradigma 
van het consumeren, we hebben àlles leren consume
ren. We hebben pretparken gekregen en safariparken 
en het nieuwste is zelfs dat je de solidariteit kunt 
consumeren. Misschien hebt u wel eens gehoord van 
Centerparks. Als u een centerpark bezoekt, zult u 
merken dat u so lidariteit kunt consumeren. Het is zo 
ingericht dat je je daar waant in een klassieke, ver
trouwde gemeenschap, met een knus pleintje waar de 
kinderen niet overreden worden en waar van allerlei 
gezellige dingen te doen zijn. De nostalgie naar dit 
soort dingen is levensgroot aanwezig, maar het is toch 
gebleken dat wij geen samenleving kunnen zijn als we 
geen prestatie met elkaar leveren. Het goede van de 
tachtiger jaren vind ik dat die nuchterheid is terugge
keerd en wat wij ook over no-nonsense management 
mogen zeggen: het besef dat er gepresteerd moet 
worden, zeker door Nederlanders, is helemaal geen 
slechte zaak. 

Hettweede watniet zo slechts is, is dat wij merken dat 
er toch psychologisch een soort band is tussen prestatie 
en beloning. De meeste mensen - ik ook trouwens
vinden het prettig als zij een vorm van beloning krijgen 
voor een prestatie, ook al is het maar een bos bloemen 
als zij muziek hebben gemaakt of een doosje bonbons 
als zij een voordracht hebben gehouden. Waardering 
voor iets wat je gedaan hebt, is een gewone menselijke, 
psychologische aangelegenheid. Daar hoeven we ons 
niet voor te schamen. Wie herinnert zich niet de trots als 
iemand met zijn eerste zelfverdiende geld naar huis 
gaat? Dus, ondanks alle hooggestemde idealen moe
ten we toch een relatie tussen prestatie en beloning 
constateren. 

Koppeling 

Waar zitten nu mijn bedenkingen? Zij beginnen waar 
we de directe koppeling tussen prestatie en beloning 
systematisch institutioneel inbouwen. In de eerste 
plaats omdat het technisch eigenlijk niet mogelijk is. 
Door de arbeidsdeling zijn de meeste arbeidssituaties 
zo gecompliceerd geworden dat de prestatie nooit 
meer individuele prestatie is. Mensen doen met elkaar 
iets. Wie zou nog durven beweren dat een gloeilamp of 
een nieuwe wet de prestatie is van één, dat herleidbaar 
is waar die individuele prestatie precies in de output 
terug te vinden is? Bovendien is het moderne econo
misch leven zo ingericht dat wij gebruik maken van 
kapitaal en dus is het uiterst moeilijk om vast te stellen 
wat nu eigenlijk precies het aandeel van de kapi
taalproductiviteit en van de arbeidsproductiviteit is. 
Kort en goed: reeds op het technische niveau is de 
koppeling van prestatie en inkomen een hachelijke 
zaak. 

Maar er is nog een andere, veel belangrijker factor, 
namelijk dat doordie koppeling de arbeid van de mens 
helemaal wordt gereduceerd tot betaalde arbeid. 
Eigenlijk wordt geen andere vorm van arbeid gewaar
deerd dan dievorm dieerop de arbeidsmarkt uitzietals 
betaald werk. Nog afschuwelijker is hetals we overons 
arbeidsbestel praten in termen van een banenbesteL 
We hebben niet genoeg betaalde banen, roepen we 
dan en daarom kunnen mensen niet aan werk komen. 
Dat klopt ook zolang binnen het paradigma de fictie in 
stand wordt gehouden dat we een samenleving zouden 
kunnen zijn waarin we ons zelf verzorgen. 

Het begrip zelfverzorging is oeroud. Het heeft in alle 
gemeenschappen gegolden en nog steeds worden we 
op het been gezet, ook in het economisch leven, dat 
zelfverzorging eigenlijk het grondprincipe van ons 
economisch bestel is. We doen dat wel heel gecamou
fleerd doordat we zeggen: ik lever een prestatie, voor 
die prestatie ontvang ik een inkomen, met dat inkomen 
krijg ik de beschikkingsmacht over goederen en dien
sten en dus kan ik daarmee voor mijzelf zorgen. 

Basisinkomen 

Nu kom ik op het punt waar het basisinkomen als een 
nieuw paradigma begint op te doemen. Onze moderne 
samenleving draagt de geweldige uitdaging in zich, 
juist door die arbeidsdeling, dat wij iets dat ik eerder 
noemde, namelijk het Christus-principe, objectief in 
onze werkelijkheid gespiegeld zien, niet als een per
soonlijk altruïsme, als een persoonlijke liefdekracht
hoe belangrijk die ook is-maardoor het foutere feitdat 
in een wereldwijde op arbeidsdeling gebaseerde sa-
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menleving, met een mondiaal stelsel van afhankelijk
heden geen mens meer voor zichzelf zorgt, maar het 
werk objectief altijd al voor de ander doet en de ander 
voor hem bezig is. Dat is wat ik' objectief altruïsme' zou 
willen noemen. Ons grote probleem is niet zozeer dat 
wij het bestel anders moeten inrichten-dat is ook waar 
- , maardat we metons bewustzijndezesituatie nog niet 
echt kunnen vatten, laat staan dat we er ook de passen
de vormen voor kunnen vinden. 

Het omvaHen van deze situatie met ons bewustzijn 
zou betekenen dat we dat paradigma, loon naar wer
ken, in een ander paradigma omvormen waarbij we 
twee dingen onderscheiden. Aan de ene kant wat men 
met zijn vermogens als arbeidsinzet voor anderen kan 
doen, en aan de andere kantwat men als inkomen voor 
de dekking van zijn behoeften moet ontvangen. 

In deze scheiding van, aan de ene kant het leveren 
van een prestatie omdat men nu eenmaal vermogens 
heeft waar een ander op zit te wachten en aan de 
andere kant de erkenning dat men geen zelfverzorger 
kan zijn maar voor de dekking van zijn behoeften 
afhankelijk is van de prestaties van een ander, dat de 
bevrijding van ons eigenlijke arbeidsbestel ligt en 
tevens de bron voor een nieuwe solidariteit. 

Het loutere feit dat wij hier kunnen zitten is te danken 
aan het feit dat andere mensen prestaties voor ons 
geleverd hebben en die andere mensen verwachten 
weer dat wij onze prestaties voor hen zullen leveren. 
Het is principieel onwaar dat het economisch leven 
gebaseerd is op wantrouwen en egoïsme. Hoewel ik 
erken dat het persoonlijke voordeel bij de ruil tussen 
goederen en diensten een rol speelt is het niet waar dat 
het economisch leven op wantrouwen gebaseerd is. 
Het economisch leven is in hoge mate, reeds nu, op 
vertrouwen gebaseerd, name I ijk op het vertrouwen dat 
de ander zal doorgaan met het leveren van de presta
ties die ik van hem hoop te krijgen en vice versa . Als dat 
vertrouwen er niet was, zou morgen de samenleving 
ophouden te functioneren. Alleen, het moet ook in het 
groot nog 'inrichtingskarakter' krijgen en daar denk ik 
dat een basisinkomen zou kunnen helpen. 

Ik ben van mening dat een samenleving zijn solidari 
teit het beste kan uitdrukken door op het grondvlak van 
die samenleving een situatie te scheppen waar de zorg 
om het minimale bestaan niet meer aanwezig hoeft te 
zijn. Een basisinkomen is dus een grondslag leggen die 
eigenlijk niets anders is dan een verzilvering van het 
vertrouwen waar ik eerder a l over sprak, maar het is 
tegelijkertijd ook meer. Ik denk dat een gemeenschap 
die dit bewust doet ongelofelijk aan kwaliteit wint en 
dat je zelfs wel zou kunnen zeggen: de kwaliteitvan een 
gemeenschap drukt zich daarin uit, of wij het belangrijk 
vinden om zo metelkaarbezig te zijn datervooriedere 

burger die grondslag is. Dat is voor mij nieuw burger
schap, of althans de grondvoorwaarde voor nieuw 
burgerschap. 

Bezwaren 

Nu weet ik dat in de politiek het thema dat ik nu 
behandel omstreden is en dat er ook veel tegen te 
beweren is. Ik noem u ter afsluiting kort de bezwaren 
die ertegen in te brengen zijn. Het eerste wat ik hoor is 
dat je dat toch niet kunt overlaten aan mensen, want 
mensen zijn toch niet gemotiveerd. Krijg je niet het 
probleem dat als je aan ieder een basisinkomen zou 
geven, ook al is het bescheiden, veel mensen zullen 
gaan luieren omdat ze niet gemotiveerd zijn? Mijn 
antwoord daarop is: ja, ik denk dat onze samenleving 
al zo ziek is dat veel mensen geen kans meer zien om 
zich positief met hun arbeid in de samenleving in te 
voegen. Dus je moet ervoorzichtig mee zijn, maar mijn 
mensbeeld is nietdat mensen principieel dom en lui zijn 
en dus tot werken aangezet moeten worden door een of 
andere uiterlijke prikkel, volgens mijn mensbeeld leeft 
in ieder mens een diepe behoefte om in zijn levenslot 
zijn vermogens vruchtbaar in de samenleving in te 
zetten. 

Het tweede bezwaar is: is het dan wel betaalbaar? 
Daaroverzou een lange discussie te voeren zijn. Ik weet 
alleendaterberekeningenzijngemaakt, reeds in 1982, 
waar mèt herziening van het belastingstelsel uittevoor
schijn zou kunnen komen dat een bescheiden basisin
komen voor elke Nederlander, van zeg I 8.000 à 
I 9.000 neHo mogelijk is. Nu kan men natuurlijk zeggen 
dat het weinig is, maar het moet ook weinig zijn. 
Nog anders gezegd: de introductie van een basisinko
men als een eerste stapnaar doorbreking van ons oude 
arbeidsethos en op weg naar een nieuwe solidariteit is 
voor mij te zeHen, mits de politieke wil daartoe aanwe
zig is. Het gaat er niet om of het kan, maar of we het 
willen . De vraag of we hetwillen is een vraag die in ons 
innerlijk leven meegedragen moet worden en die al
leen dàn positief te beantwoorden is, als we de span
ningsverhouding tussen individualisering en solidari 
teit in zijn eigentijdse gestalte echt leren zien. 

Noten 
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