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De politiek van 
respect Solidariteit 

anders bezien 
Werk, redeneren velen, is 
aangenaam en schenkt vol-

acht te werken en zodoen
de een bijdrage aan het stel
sel van sociale zekerheid doening. Allen die zo 

gelukkig zijn een baan te 
bezitten, zijn er trots op en 
beleven er plezier aan. In 
de praktijk echter is werk 
dikwijls vervelend, zwaar, 

BAS VAN STOKKOM* te leveren. Sociaal-demo
craten menen daarom dat 
baanlozen streng maar 
rechtvaardig moeten wor-

Publicist en hoifdredacteur van 

Justitie1e Verkenninaen 

geestdodend en vernede-
rend. Wie aangenaam werk verricht behoort in 
feite tot een bevoorrechte groep. Als de meer for
tuinlijken die over luxe-baantjes beschikken af
stompend werk zouden verrichten, zouden zij dat 
zonder enige twijfel weerzinwekkend en slopend 
vinden. Maar toch houden velen uit deze groep vol 
dat het eervol en perspectiefvol is wanneer langdu
rig werklozen dat soort werk verrichten. 1 

Vooral sociaal-democratische beleidsmakers 
hoort men vaak deze boodschap verkondigen. 
Waarom wil deze elite - vaak nog sterker dan libe
rale of christen-democratische elites - sommige 
burgers dwingen arbeid te verrichten waarvan ze 
zelf afkerig zijn? Waarom dwingen ze bijstandmoe
ders werk aan te pakken uit een perspectiefloze sec
tor van de arbeidsmarkt zodat hun zorgtaken in het 
gedrang komen? 

De oorzaak zou wel eens gelegen kunnen zijn in 
de specifieke opvatting van solidariteit die sociaal
democraten huldigen. Volgens deze opvatting is 
solidariteit de uitkomst van een sociaal contract, 
gebaseerd op wederkerige rechten en plichten. Om 
in aanmerking te komen voor een uitkering is een 
tegenprestatie vereist ('voor wat, hoort wat'). Dit 
regime van wederkerigheid betekent dat mensen 
zoveel mogelijk beroepshalve in het eigen levens
onderhoud moeten voorzien. 

Om die redenen hebben sociaal-democraten 
nog altijd moeite met de bijstandswet. De bijstand 
herinnert teveel aan de 'niet-contributieve' liefda
digheidstraditie; de ontvangers lijken 'iets voor 
niets' te krijgen. Bovendien vloekt het feit dat velen 
gebruik maken van de bijstand met het ideaal van 
volledige werkgelegenheid. Ieder mens wordt ge-

den aangepakt. Sociale voor
zieningen en uitkeringen 

zijn er alleen voor mensen die er echt op zijn aange
wezen. Er bestaan dus echte en onechte uitkering
ontvangers, zij die een uitkering verdienen en zij 
die dat niet verdienen . Voor die laatste groepen zou 
een hard en zo nodig punitief regime wenselijk zijn. 

Ik zal betogen dat deze opvatting een aantal 
grote morele gebreken heeft. Zo worden zwakkere 
partijen, degenen die niet in staat zijn een aantrek
kelijke baan te bemachtigen, geacht aan dezelfde 
plichten te voldoen als de sterkere partijen. Verder 
weten voorstanders van de 'voor wat, hoort wat' 
gedachte niet goed raad met spontane zorg en hulp. 
Ze neigen ertoe deze zorg buiten het domein van 
'normale' maatschappelijke participatie te plaatsen. 
Zorg geldt voornamelijk als tijdelijke (professione
le) hulp, als het 'herstellen' van burgers, zodat ze 
weer arbeid kunnen verrichten en zichzelf kunnen 
voorzien. Maar ik zal ook betogen - hoewel aan
zienlijk beknopter - dat weldoen en spontane zorg 
hun eigen problemen oproepen. Zo bestaat het 
gevaar dat de gever zich opoffert en dat de ontvan
ger dankbaarheid moet tonen. 

We hebben dus twee contrasterende benaderin
gen van solidariteit - wederkerigheid en weldoen 
die beide ontoereikend zijn. Bij de eerste draait 
alles om eigen en andermans bijdrage, het principe 
van de ruil, bij de tweede draait alles om de sponta
ne gift, zonder de verwachting er iets voor terug te 
krijgen. Beide benaderingen kunnen tot vernede
ring van zwakkere partijen leiden. In het ene geval 
kunnen ze op grond van gelijke rechten en plichten 
gedwongen worden tweederangs werk te verrich
ten, in het andere geval worden ze vaak onnodig 
afhankelijk van gevers. 
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Wat ontbreekt is een perspectief dat aan deze twee 
tegenpolen kan ontsnappen en deze te boven gaat. 
Ik geloof dat het idee van respect, of liever de nega
tieve verwoording ervan: vrij zijn van vernedering, 
een oplossing kan bieden. Respect weet namelijk 
aspecten van beide polen, zelfstandigheid en aan
dacht, in zich op te nemen. Als respect tot hoogste 
norm wordt genomen kan burgerschap anders 
vorm worden gegoten. Het gaat erom kwetsbare 
personen te ontzien, te beschermen en van een uit
keringsstigma te vrijwaren door de arbeidsplicht te 
vervangen door een 'recht op exit': in de gelegen
heid zijn nee te zeggen (tegen je baas; tegen je echt
genoot, tegen eenieder die je als een ondergeschik
te behandelt) zonder in grote nood te komen. De 
effectuering daarvan is een onvoorwaardelijk basis
inkomen voor ieder burger. 

Maar eerst zal ik aangeven waarom zowel de 
norm van wederkerigheid als de norm van weldoen 
niet voldoen en slechts ten dele beantwoorden aan 
het ideaal van solidariteit. 

De loaica van wederkeriaheid 
In de klassiek sociaal-democratische visie neemt de 
arbeidsplicht, in beginsel geldend voor ieder die tot 
(betaalde) arbeid in staat is, een centrale plaats in. 
Niet verwonderlijk want arbeid wordt opgevat als 
de wezensbestemming van de mens. Een arbeid
zaam bestaan leidt tot individuele zelfrealisatie en 
tot een hogere kwaliteit van sociaal leven. Boven
dien draagt arbeid bij aan het maatschappelijk nut 
en aan het sociale geheel. Of zoals het klassieke 
PvdA-rapport De wea naar vrijheid zegt: 'In arbeid 
ligt een opdracht tot dienst aan de gemeenschap 
besloten'. 2 Omgekeerd, jezelf onttrekken aan het 
arbeidsproces wordt veroordeeld als parasitisme. 
Als je niet werkt, teer je op de zak van de werken
den, de arbeiders. Mensen moeten natuurlijk wel 
de gelegenheid hebben tot het verrichten van 
arbeid. De overheid dient daarom het recht op toe
gang tot het arbeidsproces te garanderen en volledi
ge werkgelegenheid na te streven. 

Ook hedentendage verwoorden sociaal-demo
craten dit produktiviteitsethos, nu onder de vlag 
van een 'activerende verzorgingsstaat'. Illustratief 
daarvoor is het rapport Niemand aan de kant (com
missie Wolfson, 1992) en WRR-varianten daarvan 

zoals het onlangs gepubliceerde Van verdelen naar 
verdienen (1997). De boodschap luidt dat iedereen 
betaalde arbeid moet kunnen verrichten; baanlozen 
moeten zich daartoe heroriënteren op de arbeids
markt, terwijl de arbeidsmobiliteit bevorderd moet 
worden. Alles draait om arbeidsparticipatie waarbij 
gemikt wordt op een explosieve groei van goed
koop en mobiel arbeidsaanbod. De verwachting is 
dat de grote groep langdurig baanlozen die is bui
tengesloten van de samenleving, hierdoor weer in 
de samenleving geïntegreerd raakt. 

Voor sociaal-democraten geldt dus het primaat 
van betaalde arbeid. Arbeid is het middel tot zelf
standigheid waardoor een waardig leven wordt 
gegarandeerd. Burgers worden geacht zelf voor 
werk zorg te dragen en een economisch zelfstandig 
leven te leiden. Deze premisse delen sociaal-demo
craten met liberalen: iedereen die werken kan, 
moet werken. De norm van wederkerigheid ver
biedt het te parasiteren. Alleen de werkelijk afhan
kelijken, degenen die niet in staat zijn zichzelf te 
helpen of zich te ontdoen van misère, hebben recht 
op niet-wederkerige steun. 

Wederkerigheid stimuleert een solidariteit van 
de ruil, van geven en nemen. Het motief is niet: 
'we zorgen omdat iemand in nood verkeert', maar 
'we kunnen iets in ruil terug verwachten als we in 
dezelfde noodsituatie verkeren'. Deze wederkerige 
waardenbeleving, de harmonie tussen prestatie en 
beloning, is door Piet Vos op klassieke wijze ver
woord.3 Volgens Vos ligt aan de verzorgingstaat 
een zakelijke overeenkomst ten grondslag. De 
gemeenschap geeft garanties en neemt zorgtaken 
op zich, zolang burgers haar daartoe in staat stellen 
door voldoende middelen te verschaffen. In ruil 
voor deze garanties neemt de burger de verplich
ting op zich om zo min mogelijk aanspraak te maken 
op die garanties en zorgtaken, en tegelijkertijd een 
zo groot mogelijke eigen bijdrage te leveren. Als dit 
element van wederkerigheid ontbreekt, verzekert 
Vos, als niet ieders bijdrage of inspanning maar 
ieders behoefte tot maatstaf wordt genomen, wordt 
het principe van solidariteit om zeep geholpen. 
Solidariteit moet dus doelbewust worden georgani
seerd, op basis van het principe 'voor wat, hoort 
wat'. 

* Dit artikel is een bekorte versie van 
een hoofdstuk uit Emotionele democratie; 
over morele vooruitsans dat dit najaar bij 
uitgeverij Van Gennep verschijnt . 

1. Zie John Kenneth Galbraith, De 
cultuur van tevredenheid, Baarn: Sesam, 
1992. 

3· P.J. Vos, 'De sociaal-democratie en 
de verzorgingsmaatschappij', in: J. Bank 
e.a. (red.), Het vierde jaarboek voor het 
democratisch socialisme, Amsterdam 1 9 8 3. 2. PvdA,Dewesnaarvrijheid, 1951,p. 82. 
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Werkelijke solidariteit, aldus Vos, neemt het 
eigenbelang als vertrekpunt. In een complexe 
samenleving gaan mensen op zoek naar verminde
ring van risico's. Uit eigenbelang zoekt men 
daartoe samenwerking met anderen. De verzor
gingsstaat is dus het produkt van op eigenbelang 
gebaseerde collectieve actie . 4 

Wat is er mis met wederkeriaheid? 

Deze opvatting heeft een kern van waarheid: solida
riteit heeft een reële en rationele basis indien je met 
zekerheid weet dat eigen offers op termijn compen
satie kunnen bieden voor plotselinge ziekte of 
werkloosheid . Toch is deze opvatting om verschil
lende redenen onbevredigend. 

Op de eerste plaats veronderstelt deze opvatting 
dat solidariteit geen altruïstisch motief zou kennen: 
we helpen alleen onze gelijken, de premiebetalers, 
zij die hebben ingestemd met de verzekeringsvoor
waarden. Maar de realiteit van sociale verzekerin
gen en overheidsregelingen is veel gecompliceer
der. In veel regelingen en voorzieningen (bijstand, 
huursubsidies) gaat het ruilprincipe niet op. De 
aangeboden diensten of uitgekeerde bijdragen vor
men geen weerspiegeling van de eigen financiële 
bijdrage. Kortom, de pleitbezorgers van wederke
righeid laten het draagkrachtbeginsel - de over
drachten van hogere inkomens naar lagere inko
mens - ten onrechte buiten beschouwing. 

Voor de legitimering van deze overdrachten is 
een sterkere vorm van solidariteit nodig die een 
zekere mate van weldoen veronderstelt, namelijk 
ex ante koopkrachtoffers brengen zonder voordelen 
daaraan te kunnen ontlenen. Het gaat bij deze ster
ke vorm van solidariteit niet om de vraag waar 
mensen op grond van hun bijdragen recht op heb
ben, maar om wat zij nodig hebben, niet om ver
dienste maar om noden en primaire behoeften.5 

Op de tweede plaats wordt door termen als 
eigenbelang, compromis en zakelijkheid de morele 
betekenis van solidariteit naar de achtergrond 
gedrongen. 'Solidariteit organiseren' heeft voor
rang boven 'solidariteit cultiveren'. Solidariteit 
wordt gereduceerd tot een wederkerigheidsfabriek 
met talloze regels en voorschriften. Maar solidari-

teit heeft ook een vrijwillige dimensie, een sponta
ne en concrete beleving die onder andere gebaseerd 
is op gevoelens van medeleven en saamhorigheid. 
Daartoe behoort hulp aan vrienden of het bijstaan 
van vreemden die in nood verkeren. Deze zorg 
wortelt niet in een wederkerige relatie tussen se!f 

interested individuals maar in de betrokkenheid bij 
het wel en wee van anderen. We worden gemoti
veerd door bewogenheid en medeleven met wat 
andere mensen overkomt. 6 

Weldoen en spontane zorg worden gekenmerkt 
door een onvoorwaardelijke bereidheid hulp te bie
den. Het initiatief komt van één kant en er wordt 
meer gegeven dan ontvangen. De weldoener geeft 
iets aan de ontvanger, niet om hetgeen hij of zij doet 
of heeft gedaan, maar wat hij of zij is. Nu menen 
sarcasten, cynici en veel economisch geschoolde 
denkers dat bij dit altruïstische handelen altijd zelf
zuchtige factoren in het spel zijn. Er kan inderdaad 
moeilijk ontkend worden dat onbaatzuchtig gedrag 
vaak onbedoeld beloond wordt: de gevers voelen 
zich voldaan of verkrijgen een hoger aanzien . Maar 
dat neemt niet weg dat het motief van eigenbelang 
niet toereikend zou zijn geweest om geef- en hulp
gedrag van de grond te krijgen . In het dagelijks 
leven parasiteren wederkerige regelingen en ge
woontes vaak op dit eenrichtingsverkeer. 

Volgens het contractmodel zouden weldoen en 
zorg de normale verplichtingen van mensen te bui
ten gaan. Niettemin kan weldoen moreel even 
dwingend zijn als het nakomen van wederkerige 
plichten. Een kwetsbaar persoon, dat wil zeggen 
een persoon wiens belangen en welzijn snel 
geschaad worden door anderen (een kind of een 
zieke), legt al degenen die in de positie verkeren te 
kunnen helpen een speciale verantwoordelijkheid 
op deze persoon te beschermen. Zij die geconfron
teerd worden met nood en in staat zijn te helpen 
hebben relatief grotere verantwoordelijkheden. 
Anders gezegd: mensen in nood zijn het meest 
afhankelijk van degenen die het beste in staat zijn te 
helpen (bijvoorbeeld mensen met veel fysieke 
kracht of met veel kennis). Het is de behoefte of de 
nood die het verantwoordelijkheidsgevoel opwekt 
en de verplichting genereert, niet de belofte even-

4· Dezelfde stoere taal vinden we bij 
Bart Tromp. Volgens Tromp zou soHda
riteit deel uitmaken van een sociaal con
tract dat naar twee principes verwijst: 
gelijkheid en wederkerigheid. Zie Bart 
Tromp, 'SoHdariteit als politieke pas
munt' in: H. Achterhuis e.a., 

5olidarit•it; ovu wat m•nsen verbindt, 
Utrecht/ Antwerpen: Het Spectrum, 
1985, p. 75· 

6. Hans Reinders, 'De grenzen van het 
rechtendiscours' in: H. Manschot en 
M. Verkerk (red.), Ethi•k van de zora; 
•en discussi•, Meppel: Boom, 1994, 5.]et Bussemaker, Betwiste ze!fstandia

heid; individualiserina. sekse en verzorainas
staat , Amsterdam : suA, 1993, hoofd
stuk 5. 

p. 89 e.v. 
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redig bij te dragen zoals in het contractmodel 
gebruikelijk is. Als mensen zich in hachelijke situ
aties bevinden zijn kwesties van schuld of verdien
ste niet aan de orde.7 

Kortom, als mensen uitsluitend geleid zouden 
worden door wederkerig eigenbelang, de verwach
ting het gelijke terug te krijgen, zouden velen die 
hulp nodig hebben deze nooit ontvangen en aan hun 
lot worden overgelaten. 8 Het contractdenken als
zodanig draagt weinig bij aan de cultivering van de 
bereidheid te helpen. Het leidt eerder de aandacht 
af van de vraag welke . morele bronnen daarvoor 
nodig zijn, hoe ze worden verworven en waardoor 
ze in stand worden gehouden. Wel is het zo dat 
weldoen en spontane hulp niet wettelijk zijn af te 
dwingen en moeilijk kunnen worden geïnstitutio
naliseerd. Hulp geven is ieders eigen verantwoor
delijkheid; alleen ikzelf kan de uitnodiging of de 
aansporing te zorgen ervaren. Er bestaat dus geen 
recht op generositeit.9 

Een derde bezwaar tegen wederkerigheid heeft 
betrekking op de formele gelijkheid die het veron
derstelt. Rechtsgelijkheid hoeft echter geenszins tot 
gelijkheid in resultaten te leiden. Om die reden 
wordt het principe van gelijke rechten en gelijke 
plichten door velen als een valstrik opgevat. 
Immers, rechtsgelijkheid beschermt de machtigen, 
degenen die de spelregels bepalen. Ook onder 
democratische condities kunnen machtigen hun 
gunstige onderhandelingsmacht behouden en ande
ren bewegen op hun voorstellen in te gaan. 
Reinders brengt het onderdrukkende effect van 
gelijkberechtiging als volgt onder woorden: 'Men 
kan alleen gelijk zijn in termen van degenen ten 
opzichte van wie men wordt geacht gelijk te zijn. 
De gelijkberechtigde zwarte wordt een 'verklede' 

blanke, de gelijkberechtigde vrouw wordt een 
kopie van de man van wie zij de gelijke moet zijn. 
Gelijkberechtiging brengt altijd het probleem met 
zich mee dat de sociale identiteit van de dominante 
groep de norm bepaalt volgens welke men geacht 
wordt gelijk te zijn'. 10 

Met name feministische denkers hebben deze 
negatieve gevolgen van gelijkberechtiging onder de 
aandacht gebracht. Ze wijzen erop dat de liberale 
norm van zelfredzaamheid en de sociaal-democrati
sche norm van betaalde arbeid de impliciete verge
lijkingsmaatstaven vormen. De sterkere partijen 
die deze normen aanbevelen, slagen erin het belang 
van zorg te bagatelliseren terwijl het ontvangen van 
die zorg hen wel vanzelfsprekend toe zou komen. 1 1 

Wederkerigheid veronderstelt dus een gelijk
heid van talenten en vermogens die niet bestaat, 
zeker niet op de arbeidsmarkt. Minder-getalenteer
den zijn overgeleverd aan de grillen van de markt en 
komen vaak in functies terecht waarin ze bloot staan 
aan intimidatie en dwang. De ene partij kan onge
straft dreigen terwijl de andere partij kritiek moet 
inslikken om straf te ontlopen. Als sociaal-demo
craten de arbeidsplicht voor werklozen bepleiten, 
verhullen zij deze machtsongelijkheid en vallen ze 
simpelweg terug op het argument dat ieder mens 
een arbeidsbijdrage moet leveren. Onder het mom 
van gelijkheid kan de een zich in zijn werk ontplooi
en en moet de ander zich uitsloven. Ook de termi
nologie van arbeidsparticipatie die door sociaal
democraten wordt omarmd, gaat aan deze machts
ongelijkheid voorbij. In feite misbruiken zij dit 
begrip: marginale baanhouders hebben meestal part 
noch deel aan het bedrijf of het project waarin zij 
werkzaam zijn. Identificatie met het werk is zo goed 
als uitgesloten. 

7. Robert Goodin, Protectina the 
Vulnerable, Chicago 1987, p. 1 o 5 e.v. 
Zygmunt Bauman gaat (in navolging van 
Levinas) nog een stap verder in zijn kri
tiek op de norm van wederkerigheid: 
'Het is de gelijkmoedigheid waarmee 
het subject de vraag van terugbetalen en 
beloning beschouwt ( . .. ) die van hem of 
haar eerst een moreel subject maakt'. 
Zie Postmodem Ethics, Oxford: Basil 
Blackwell, 1993, p. 56 . 
8. Volgens het contractmodel zijn we 
niet verplicht meer te geven of te onder· 
nemen dan het contract of de regels 
voorschrijven. Het kan als alibi fungeren 
om anderen aan hun lot over te laten. 
Die opvatting kunnen we omschrijven 
als een vorm van passieve rechtvaardig· 

heid. Dat betekent dat de sterkeren, zij 
die meer mogelijkheden hebben om 
hulp of zorg te bieden, relatief worden 
ontzien. Actieve rechtvaardigheid zou 
daarentegen betekenen dat de sterke
ren, zij die kunnen, een grotere ver· 
plichting hebben om in actie te komen. 
Zie Bemard Yack, 'Active and Passive 
Justice' in B. Yack (ed.), Liberalism wit
hout lllusions; Essays on Liberal Theory and 
the Politica} Vision '![Judith N. Shklar, 
Chicago: The University of Chicago 
Press 1996. 

1 1. Selma Sevenhuijsen, Oordelen met 
zora. Feministische beschouwinnen over recht, 
moraal en politiek, Meppel : Boom, 1996, 
p. 79, 127 e. v.; Annette C. Baier, Moral 
Prejudices; Essays on Ethics, Cambridge 
Mass.: Harvard University Press, 1994, 
p. 114 e.v .. Het idee van gelijke rechten 
en gelijke plichten leidt tot wat J oan 
Tronto 'geprivilegieerde onverantwoor
delijkheid' noemt: sterkere partijen 
geven zwakkere partijen wat ze hen con· 
tractueel verschuldigd zijn en achten 
zichzelf verder ontslagen van de morele 
verplichting of ze wel toekomen aan een 
waardig leven. Zie Moral Boundaries; A 
Politica/ Araumentjor an Ethic '![Care, 
NewYork/ London : Routledge, 1993, 
p. 121. 

9· Joachim Duyndam, 'Zorg en genero· 
siteit' in: H. Manschot en M. Verkerk 
(red.), Ethiek van de zo ra; een discussie, 
Meppel: Boom, 1994, p. 140. 
10. Reinders, ibid, p. 82 . 
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Wiens rechtvaardigheid is hier in het geding? Voor 
de geprivilegieerde arbeidsideoloog of de bewaker 
van het arbeidsethos betekent rechtvaardigheid: 
ieder moet werken, ook op de secundaire arbeids
markt van oneervolle baantjes. Voor baanlozen 
betekent rechtvaardigheid: toegang tot het bastion 
van beschermde, goed betaalde banen. 

Een laatste bezwaar tegen de norm van weder
kerigheid heeft betrekking op het principe van het 
'verdiende loon': alleen dat geven wat een persoon 
verdient of rechtens toekomt. Dat principe leidt 
ertoe dat alle handelwijzen, van zichzelf en ande
ren, worden geclassifiseerd als debiteuren-credi
teuren rollen. Wie komt wat toe? Steeds vindt een 
consultatie van het geheugen plaats die zegt hoe het 
met deze balans staat. I 2 Een rigide toepassing van 
dit principe, een verzoek om bijstand strikt beoor
delen op de geleverde bijdrage, kan tot bekrompen 
en zelfs wrede reacties leiden (niks meer geven dan 
je terug verwacht; wie niet werkt zal minder eten). 
Overigens kan hetzelfde principe ook wraakgevoe
lens legitimeren: daders wordt niet vergeven, 
kwaad wordt met kwaad vergolden. Kortom, de 
rigide, mathematische opvatting van rechtvaardig
heid legt zoveel nadruk op het juiste dat het dikwijls 
in het geheel niet meer identiek is aan het goede. 
De revolutionaire gezindheid getuigt daarvan. 
Rechtvaardigheid is daarom bepaald niet de voor
name deugd die zij geacht wordt te zijn wanneer ze 
niet getemperd wordt door gevoelens van compas
sie. 

Wat is er mis met weldoen? 
De norm van wederkerigheid heeft dus vele tekor
ten. Moeten we dan alle hoop vestigen op de nor
men van weldoen en zorg? Het beginsel van zorg 
heeft een aantrekkelijke kern: het geeft aan dat de 
ander er toe doet, dat het welzijn van de ander om 
zichzelfswille van belang is. De zorgontvanger is 
geen object, maar subject van zorg. 

Maar hoe aantrekkelijk ook, kunnen we met 
deze omschrijving politiek overweg? Ik merkte 
reeds op dat spontane zorg en generositeit moeilijk 
geïnstitutionaliseerd kunnen worden. Het is ook 

moeilijk voorstelbaar dat een zorgethiek vorm kan 
geven aan de meer afstandelijke en zakelijke bindin
gen tussen mensen in het publieke leven. Omdat 
zorg verbonden is met emoties als liefde en com
passie lijkt ze in het domein van persoonlijke ver
houdingen het beste tot haar recht te komen. 

Een zorgethiek kan ook ronduit onwenselijke 
gevolgen hebben wanneer een teveel aan toewij 
ding en dienstbaarheid wordt geboden. Het gevaar 
bestaat dat zorggevers zich opofferen en alle aan
dacht aan anderen geven, zoals veel vrouwen tradi
tioneel geleerd hebben te doen. De eigen belangen 
en gevoelens krijgen geen of onvoldoende aan
dacht. Bovendien bestaat het gevaar dat zorgont
vangers worden bemoederd en daardoor hun auto
nomie verspelen. Ze voelen zich niet meer vrij bin
nen de zorgverhouding en dreigen hun zelfrespect 
te verliezen. Om deze redenen wordt zorg vaak 
geassocieerd met boven- en onderschikking, met 
asymmetrische relaties die de gelijkwaardigheid van 
de partners ondermijnen. 

Met name het motief van barmhartigheid waarin 
medelijden tot uitdrukking komt, vormt een pro
bleem. Ontvangers van medelijden hebben reden 
gevers te verdenken dat ze hen niet respecteren, 
want medelijden plaatst hulpeloosheid op de voor
grond. Bovendien suggereert medelijden dat de 
gever immuun zou zijn voor zorgen en ziekte . 'Het 
gebeurde jou, mij kan het niet gebeuren'. Als men
sen controle over zichzelf hebben, hoe ernstig hun 
nood ook, wordt geen medelijden gewekt. Je hebt 
medelijden met een persoon zoals je medelijden 
hebt met een lijdend dier . De 'armen' die het 
onderwerp zijn van deze sentimentele houding, 
worden incarnaties van onschuld, zoals het ver
waarloosde en afgebeulde paard. Sentimentaliteit, 
ook liefde, vertekent de waarneming. I 3 

Verder veronderstelt het motief van barmhar
tigheid impliciet dat de ontvanger dankbaar 
behoort te zijn. In een democratisch ethos van 'vrij
en' en 'gelijken' wordt dat echter nauwelijks 
geduld. Immers, dankbaarheid dwingt tot kruiperi
ge en hypocriete attitudes die kenmerkend waren 
voor de standensamenleving. I4 

I 2 . De socioloog Al vin Gouldner wijst 
erop dat de norm van wederkerigheid 
neigt te vervallen tot 'utilitair opportu
nisme' Zie 'The lmportance of 
Sarnething for Nothing ' in: For Socioloar; 
Renewal and Critique in Sociolaar Today, 
London: Allen Lane, I972, p. 288 . 

I 3. Avishai Margalit, The Decent Society, 
Cambridge Mass.: Harvard University 
Press, I996 , p. 231. 

(I 992), vestigen in navolging van 
Levinas juist hun hoop op asymme
trische generositeit. Ik geloof dat deze 
benadering onwenselijk is en weinig 
kans van slagen heeft . 

I 4 · Govert den Hartogh, 'Het motief 
van barmhartigheid' in: Rekenschap, 
maart I995· Veel postmoderne den
kers, waaronder Zygmunt Bauman 
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Het gaat er dus om de symmetrie van waardigheid 
in zorgrelaties te behouden. Eerst dan kunnen zorg
ontvangers hun autonomie bewaren. Ze kunnen 
zelf vorm en betekenis geven aan hun (eindige) 
leven en voor zichzelf zorg dragen. Dat betekent 
geen liberale zelfredzaamheid, want ondanks je 
autonomie blijf je op vele manieren van elkaar 
afhankelijk. 1 5 

Ik maak de balans op. De normen van zorg en 
weldoen kunnen een grotere afhankelijkheid van de 
zorgontvanger bewerkstelligen. Bovendien bestaat 
het gevaar dat zorggevers zichzelf verloochenen en 
hun identiteit uitsluitend aan zorgen ontlenen. De 
norm van wederkerigheid daarentegen schiet te 
kort omdat deze geen onvoorwaardelijke hulp kan 
genereren die velen (kinderen, zieken en ouderen) 
behoeven. Evenmin kan het contractmodel voldoen 
aan een solidariteit onder vreemden, mensen die 
tijdelijk in ons midden zijn. Vervolgens veronder
stelt wederkerigheid een gelijkheid die feitelijke 
machtsverschillen wegmoffelt. En tenslotte kan 
toepassing van de formule 'loon naar verdienste' 
hardvochtige consequenties hebben. 

Dat betekent niet dat de normen van wederke
righeid en weldoen, van formele en spontane soli
dariteit, geheel en al verworpen moeten worden. 
Integendeel, ze vullen elkaar aan en hebben elkaar 
nodig. Toch meen ik dat deze benaderingen, hoe
zeer elk ook onmisbaar, de kern van solidariteit niet 
goed tot uitdrukking weten te brengen. Het gevaar 
bestaat dat beide normen, op verschillende manier, 
afbreuk doen aan het zelfrespect. Bovendien doen 
zowel wederkerigheid als zorg vaak te weinig om 
mensen uit een structureel uitzichtloze situatie te 
halen (de 'opgesloten' huisvrouw, de 'geknechte' 
werknemer). Wederkerigheid en weldoen besten
digen in zekere zin hun onmacht. 

Ik zal daarom een norm ten tonele voeren die de 
potentie heeft het meest essentiële aspect van soli
dariteit - zich volwaardig deelgenoot weten - tot 
uitdrukking te brengen: respect. Respect veronder
stelt dat je mensen aandacht geeft en in hun waarde 
laat ongeacht hun prestatie of bijdrage (anders dan 
wederkerigheid) en dat hun autonomie, de verant
woordelijkheid voor het eigen levensplan, gewaar
borgd blijft (anders dan asymmetrische zorg). Het 
is een kwestie van omzien en ontzien, helpen en 

1 5. Henk Manschot, 'K wetshare auto
nomie' in: H. Manschot en M. Verkerk 
(red.), Ethiek van de zora; een discussie, 
Meppel: Boom, 1994. 

ruimte geven. Denken over respect voert naar het 
hart van het morele leven. 

Respect en zelfrespect 
Net als andere belangrijke morele attitudes heeft 
respect vele betekenissen. Toch verwijzen alle vor
men van respect naar een gemeenschappelijke acti
viteit: perceptie. 'Respect' komt van het Latijnse 
respicere, wat omzien of terugzien betekent. Het 
idee van kijken vinden we ook terug in andere ter
men die verwant zijn met respect, zoals aanzien, 
omzien, ontzien en consideratie (aandachtig 
beschouwen). We respecteren iemand (of iets) 
door er behoedzaam aandacht aan te schenken. Dit 
schenken, of sterker: het besef iets verschuldigd te 
zijn (eerbied), geeft reeds aan dat respecteren zijn 
bron vindt in degene die (of datgene wat) vereerd 
of gewaardeerd wordt. Daarom verschilt respect 
van liefde of medeleven, emoties die hun bron heb
ben in je eigen verlangens, en tevens van bewonde
ring en voorliefde die hun bron vinden in je eigen 
(esthetische) voorkeuren. 1 6 

Hoe komt respect tot uitdrukking in menselijk 
handelen? De behandeling van een respectabel iets 
of iemand kan sterk variren: je kunt afstand bewa
ren en ruimte geven; prijzen, eren en verafgoden; 
gehoorzamen en instemmen; mijden; beschermen 
en voorzichtig omspringen. Verschillende soorten 
objecten vereisen andere soorten van aandacht en 
andere soorten van omgaan: respect voor de woes
te natuur of voor je opponent (ontzag; schroom); 
voor de nationale vlag of voor de notaris (aanzien; 
prestige); voor iemands rechten of voor ouderen, 
voor het kunstwerk (omzien; bescherming). 

Het uiten van respect heeft minder betrekking 
op de inhoud van hetgeen we zeggen dan op de 
manier waarop we iets zeggen. Zo kunnen onze uit
drukkingen en intonatie tijdens routinematig werk 
weinig respectabel zijn. Mensen zijn er doorgaans 
zeer gevoelig voor. Respect draait dus om het 'hoe' 
niet om het 'wat'. 

Traditioneel respect is verwant met eer, status 
en ontzag (Ehifurcht, vreesachtigheid). Je toonde 
respect door je te conformeren aan maatschappelij
ke gedragsregels (op grond van uiteenlopende 
motieven zoals eerbewijzen of juist angst voor de 
gevolgen van oneerbiedig gedrag). In een democra-

16 . Robin S. Dillon, 'Respectand Care; 
Toward Moral lntegration ' in: Canadian 

Journal'!JPhilosophy, maart 1992, p. 108. 
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tie, de politieke gemeenschap van gelijken, zijn ran
gen en standen niet langer legitieme bronnen van 
respect. Ieder persoon is in gelijke mate waardig, 
niet op grond van titel, positie of bezit, maar wat hij 
of zij is als persoon met onvervreemdbare rechten . 
Dat is de kern van de normatieve revolutie die de 
democratie heeft bewerkstelligd. 

Modem respect beoogt de bescherming van 
integriteit van menselijk leven. Het verwijst naar 
een soort 'heelheid' van de gerespecteerde welke 
kan worden aangetast. Respect duidt op nalaten van 
handelen in de zin van iets of iemand sparen, geen 
inbreuk maken op (ontzien), maar ook op koeste
ren: het kwetsbare van iets of iemand herkennen 
waardoor speciale zorg wordt opgeroepen (om
zien). Dat geeft aan dat respect niet alleen betrek
king heeft op ieders gelijke waardigheid, maar ook 
op de erkenning van ieders bijzondere geaardheid. 
In het moderne respect zitten dus gelijkheid en ver
schil, gelijke en speciale behandeling, besloten. 

In een moderne democratie worden mensen 
onvoorwaardelijk gerespecteerd, ongeacht hun 
sociale status, biologische aard of persoonlijke ver
diensten. Moreel slechte personen hebben dezelfde 
waardigheid als deugdzame mensen. Ook mensen 
die een immoreelleven leiden, dienen we op grond 
van de menselijke waardigheid te respecteren. Dat 
respect kan niet verspeeld worden. Maar er is een 
ander soort respect dat je wel kunt verliezen, 
namelijk achting (of sociale eer). Achting is iets dat 
je meer of minder verdient, afhankelijk hoe je jezelf 
gedraagt. Sommigen verdienen bewondering, 
anderen afkeuring. Terwijl achting niet aan ieder
een in gelijke mate kan worden gegeven; is waar
digheid reeds aanwezig in de persoon als menselijk 
wezen. Waardigheid wordt verleend op basis van 
wat men is, niet op basis van wat men heeft gedaan. 
Kortom, respect is de reden om mensen gelijk te 
behandelen, achting is de basis om mensen te rang
ordenen. 17 

Het feit dat je respectvol wordt behandeld 
garandeert nog geen zelfrespect. Zelfrespect is 
nauw verbonden met integriteit, met de vraag of je 

er in slaagt trouw te zijn aan de overtuigingen en 
gevoelens die bepalend zijn voor je identiteit of 
levensplan (een goede moeder of vader zijn, een 
goede vriend zijn). Zelfachting daarentegen is geba
seerd op het commentaar dat anderen leveren op je 
gedrag en prestaties . Doorgaans is zelfrespect fun
damenteler van aard en minder breekbaar dan zelf
achting. 

Niettemin, mensen kunnen een hoge mate van 
zelfachting hebben, maar geen zelfrespect. Bijvoor
beeld, succesvolle mensen die kruiperig zijn ten 
opzichte van mensen die in machtige posities verke
ren, slagen er niet in hun persoonlijke integriteit te 
behouden. Omgekeerd kunnen mensen een lage 
zelfachting hebben omdat hun prestaties negatief 
worden gewaardeerd, en er toch in slagen hun zelf
respect te behouden (bijvoorbeeld door geloof of 
door hun partner). 

Zelfrespect floreert wanneer mensen uiting 
kunnen geven aan hun specifieke persoonlijkheid, 
hun talenten en capaciteiten kunnen ontwikkelen 
en de grenzen van hun vermogens kunnen aftasten. 
Een belangrijke voorwaarde daartoe is dat mensen 
voldoende zelfvertrouwen hebben. Zelfvertrou
wen geeft de moed om jezelf te uiten, voor je 
mening op te komen en je plannen uit te voeren. Je 
ontwikkelt zelfvertrouwen door initiatief te 
nemen, taken tot een goed einde te brengen en ver
antwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van 
je handelen. Daarom is participatie zo belangrijk. 
Mensen met weinig zelfvertrouwen zijn zo druk 
bezig hun angsten, onzekerheid en verwarring te 
boven te komen dat ze niet aan participatie toeko
men.18 

Een beschacifde samenlevins 
Hoe kunnen we nu de norm van respect politiek 
bruikbaar maken? We volgen hierbij de redenerin
gen die de Joodse filosoof Avishai Margalit in The 
Decent Society ( 1 996) heeft uiteengezet. Volgens 
Margalit is het beter een negatieve omschrijving van 
respect aan te houden, namelijk het vermijden van 
vernedering. Het is immers urgenter het kwaad te 

17. Margalit, ibid, p. 44· Zie ook 
Darwalls onderscheid tussen recognition 
respect, het aanzien dat alle mensen 
onvoorwaardelijk toevalt als gelijkwaar
digen in Kantiaanse zin, en appraisal 
respect, het aanzien dat wordt verdiend 
op basis van voortreffelijkheid en succes. 
Stephen L. Darwall, 'Two Kinds of 
Respect' in: R. Dilion (ed.), Dignity, 

Character and Se!f-Respect, New York/ 
London:Rourledge, 1995. 

1 9. Hoewel niet juist geef ik er de 
voorkeur aan decent society te vertalen 
met 'beschaafde samenleving'. Margalit 
reserveert het begrip civilized society ove
rigens voor een samenleving waarin niet 
alleen vernederende instituties zijn uit
gebannen maar ook individuele verne
derende handelwijzen (ibid, p. 1 70). 

18. Diana T. Meyers, 'Work and Self
Respect' in: G. Ezorsky (ed.), Moral 
Rights in the Workplace, New York: State 
UruversityofNewYorkPress, 1987, p. 
283 e.v.; Robert Lane, The Market 
Experience, Cambridge: Cambridge 
UruversityPress, 1991,p. 192 / 193· 
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bestrijden dan het goede te promoten. Bovendien is 
het gemakkelijker je te identificeren met vernede
ring dan met respect. Dezelfde overwegingen gel
den overigens voor een beleid dat welvaart of 
bestaanszekerheid tracht te garanderen: het is over
tuigender behoeftigheid te bestrijden. 

Een beschaafde sanJ.enleving '9, vervolgt Margalit, 
moet beantwoorden aan de hoogste eis: wreedheid 
voorkomen. Het grootste kwaad is het lijden dat 
voortkomt uit wreedheid. Dat betekent dat we ook 
de mentale wreedheid van vernedering moeten 
zien te voorkomen. Vernedering is de verbreiding 
van wreedheid van het fysieke naar het psycho
logische domein van het lijden. Is de pijn van verne
dering een 'kind van de verbeelding'? Nee, zegt 
Margalit, want psychologische wonden van verne
dering genezen moeilijker dan lichamelijke won
den. Het kan lang duren voor je anderen weer kunt 
vertrouwen . 

Inbreuk maken op iemands rechten is een 
schoolvoorbeeld van vernedering. Maar vernede
ring bestrijkt een breder terrein dan inbreuk op 
rechten. Discriminerende uitspraken kunnen je 
waardigheid aantasten. Als je wordt afgewezen in 
de liefde is dat vernederend. Volgens Margalit zou 
het evenwel verkeerd zijn teveel verschijnselen 
onder de noemer van vernedering te brengen. Dan 
verliest het concept aan politieke kracht. Een 
beschaafde samenleving zou daarom alleen verne
derende instituties moeten bestrijden. Verneder
ende instituties scheppen condities die de machtige 
partij de gelegenheid geven hun superioriteit te 
bewijzen en die de minder machtige partij verlagen. 
De ambtenaar die zijn cliënt betuttelt wordt door 
een institutie getolereerd. 

Globaal onderscheidt Margalit twee vormen van 
vernedering die een beschaafde samenleving zou 
moeten bestrijden. 20 Ten eerste: uitsluiting uit 
de 'menselijke gemenebest'. Als volken, etnische 
groepen of minderheidsgroepen worden gedemo
niseerd of als onmenselijk voorgesteld, worden ze 
uit de jamily rif Man verstoten. Personen in deze 
groepen worden beschouwd alsof ze minder mens 
zijn (subhumaan). Ten tweede: verlies van zelf
controle. Dat is onder andere het geval wanneer 

mensen in ondergeschikte posities verkeren en 
gehinderd worden beslissingen te nemen die hun 
vitale belangen betreffen. Armoede is een ander 
voorbeeld. Dit type vernedering kan leiden tot een 
gevoel van weerloosheid waardoor je niet in staat 
bent jezelf te beschermen. Je bent volledig afhanke
lijk van de goodwill van anderen. 

Beide vormen van vernedering, vervolgt 
Margalit, zijn onverenigbaar met een beschaafde 
samenleving, niet alleen omdat ze het zelfrespect 
ondermijnen, maar ook omdat ze tot tweederangs 
burgerschap leiden. Als burgers in paternalistische 
regelingen worden gevoegd of hen bepaalde rech
ten worden onthouden, worden ze behandeld als 
onvolgroeide wezens of halfburgers. Ook mensen 
die in armoede leven, kunnen geen volwaardig bur
ger zijn. Armoede leidt tot hulpeloosheid en geeft 
een gevoel van totale mislukking. Je raakt gedemo
tiveerd en apatisch, en je raakt het vermogen kwijt 
nieuwe kansen te herkennen en benutten. Daarom, 
concludeert Margalit, moet een beschaafde samen
leving alle mogelijke moeite doen zinvolle banen te 
creëren en mensen uit behoeftigheid houden. We 
zijn verplicht burgers behulpzaam te zijn om bete
kenisvol werk te vinden, bijvoorbeeld door vol
doende studiemogelijkheden te bieden. 21 Maar 
tegelijkertijd, vervolgt Margalit, is het dwingen van 
burgers te participeren op de arbeidsmarkt absoluut 
onverenigbaar met een beschaafde samenleving. 
Gedwongen werk is een schoolvoorbeeld van ver
nedering, je bent immers ondergeschikt aan de wil 
van een ander. 

Margalits visie van een beschaafde samenleving 
leidt dus tot een paradoxale visie op werk. Uit oog
punt van zelfrespect is de beschikking over een zin
volle baan haast noodzaak, maar gedwongen te 
worden werk te verrichten is onverenigbaar met 
datzelfde zelfrespect. 

Zelfrespect en basisinkomen 
Hoewel Margalit zich niet uitspreekt over een 
basisinkomen, sluitzo'n inkomen naar mijn mening 
goed aan bij de kern van zijn opvatting: bescher
ming van iedere burger tegen structureel vernede
rende omstandigheden. Een basisinkomen is een 

2o. Margalit, ibid, p. 90 e.v. Om deze 
twee redenen acht Margalit een 
beschaafde samenleving van groter 
gewicht dan de rechtvaardige samen
leving van liberalen als Rawls. Laatst· 
genoemde samenleving kan instituties 

bevatten die goederen weliswaar 
procedureel juist verdelen, maar toch 
op een vernederende wijze. Vervolgens 
heeft Rawls' samenleving te weinig oog 
voor lidmaatschap van encompassing 
groups (bijvoorbeeld religieuze groepen) 

waarmee het zelfrespect staat of valt. 
Tenslotte biedt zijn samenleving onvol
doende garantie dat niet-leden (zoals 
illegale immigranten) niet vernederd 
zullen worden (ibid, p. 271 e.v.). 
21. Margalit, ibid, p. 227 en 253. 
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vorm van solidariteit die ervoor behoedt dat bur
gers onder de grens van een beschaafd bestaan zak
ken. Het geeft iedere volwassen burger hetzelfde 
inkomen en wordt onvoorwaardelijk uitgekeerd. 

Een belangrijke rechtvaardiging voor de bij
standswet was het criterium dat mensen vrij beho
ren te zijn van behoeftigheid. Sommige behoeften 
zijn zo essentieel dat de menselijke waardigheid er 
mee staat of valt. Daarom behoort iedere burger 
gevrijwaard te zijn van armoede en gebrek. De 
rechtvaardiging van een basisinkomen gaat een stap 
verder: het criterium van vrij zijn van vernedering 
wordt aan het criterium van vrijwaring van behoef
tigheid toegevoegd. Als je behandeld wordt als 
onvolgroeid wezen (paternalisme) of als je zelfcon
trole ongedaan wordt gemaakt (arbeidsdwang), 
ook dan kom je niet toe aan een waardig bestaan. Je 
belandt in een onderdanige positie die onverenig
baar is met volwaardig burgerschap. Kortom, 
zowel ter voorkoming van behoeftigheid als van 
vernedering dienen burgers over garanties te 
beschikken die een waardig bestaan mogelijk 
maken en hun belangstelling voor maatschappelijke 
participatie vergroten. 

Het basisinkomen kan op diverse manieren het 
zelfrespect vergroten. Ten eerste is het baanloze 
burgers toegestaan bij te verdienen en allerlei initia
tieven te nemen, van vrijwilligerswerk tot het 
maken van muziek. Dat geeft zelfvertrouwen. 
Omgekeerd, worden die initiatieven beknot omdat 
ze strijdig zijn met de eis van 'beschikbaarheid voor 
de arbeidsmarkt' dan geeft men baanlozen te ken
nen dat ze niet op zichzelf mogen en kunnen ver
trouwen. 

Ten tweede zijn baanloze burgers geen voor
werp meer van bureaucratische controle en betut
teling. Stigmatisering wordt aanzienlijk vermin
derd, terwijl werkloosheid moeilijker kan worden 
toegeschreven aan eigen onvermogens. Hierdoor 
zullen zelfverwijten en depressieve gevoelens afne
men. 

Ten derde kan de retoriek dat baanlozen slechts 
'lanterfanten' worden afgedankt. Immers, iedere 
volwassen burger ontvangt een basisinkomen. 
Waardering en respect worden losgekoppeld van 
status en positie op de arbeidsmarkt. Hierdoor kan 
de grote psychische druk tussen langdurig werklo-

zen en werknemers die weinig gerespecteerd en 
slecht betaald werk verrichten aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt worden verminderd. Immers, 
met een basisinkomen achter de hand kunnen 
werknemers gemakkelijker stoppen met werk dat 
nodeloze opofferingen of zelfontkenning vereist. 
Om die reden kan het basisinkomen de automatis
mes van ressentiment die zo kenmerkend zijn voor 
kansarme milieus, aanzienlijk verminderen: je 
hoeft niet meer af te geven op de 'zwakkelingen' 
beneden je en evenmin hoef je de integriteit van de 
mensen boven je in twijfel te trekken. 

Nu kunnen de gronden waarop je jezelf respec
teert sterk verschillen. 22 Mensen die kinderen 
opvoeden of zich helemaal inzetten voor een ver
eniging hebben geen baan nodig om zichzelf te 
respecteren. Maar voor velen - waarschijnlijk een 
ruime meerderheid - vormt een baan de belang
rijkste voorwaarde voor zelfrespect. Voor deze 
grote groep geldt dat het zelfrespect wordt ver
sterkt wanneer je over vast werk beschikt waarvoor 
je redelijk wordt beloond. En omgekeerd, ben je 
onvrijwillig baanloos terwijl je een goede job 
ambieert, dan dreig je je zelfrespect te verliezen. 
Gedwongen werkloosheid kan een directe bedrei
ging voor iemands persoonlijke integriteit zijn, 
zeker als mensen veel waarde hechten aan conven
tionele economische waarden (een vaste baan; 
koopkracht). Om die reden moet een beschaafde 
samenleving - het zij herhaald - zinvolle banen 
creëren en burgers de gelegenheid geven te stude
ren en zich te bekwamen. 

Gezien vanuit het perspectief van conventionele 
economische waarden verstevigt werk, zelfs onaan
trekkelijk werk, het zelfrespect, terwijl het 'niets
doen' van een baanloze het zelfrespect laat verkom
meren. Werk biedt immers een eigen inkomen en 
sociale contacten. 

Deze invalshoek lijkt echter aan belang te verlie
zen, ondanks de 'werk, werk en nog eens werk'
slogan die momenteel weerklinkt. Op de eerste 
plaats leggen mensen - onder andere door het 
hogere opleidingsniveau - zich minder snel neer bij 
'nietsdoen'. In moderne democratieën ontlenen 
burgers hun zelfrespect in toenemende mate aan 
eigen initiatieven en eigen invloed op de inkomens
verwerving. 2 3 Er bestaat een groeiende behoefte 

2 2. Meyers, ibid, p. 24. 
2J. Lane, ibid, p. r 72i3. Wanneer 
mensen beter opgeleid zijn beseffen ze 

eerder wat het is slaafse arbeid te 
verrichten en nemen ze geen genoegen 
met een onderdanige job. Het onderwijs 

maakt ze duidelijk dat ze over waardig
heid beschikken en dat onderworpen
heid geen noodzaak is . 
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aan zelfstandigheid zodat mensen arbeid minder 
snel zullen willen 'ondergaan'. Op de tweede plaats 
ontwikkelen mensen in toenemende mate een 
authentieke levenswijze waarin nonconformistische 
aspiraties, openstaan voor nieuwe ervaringen, 
speurzin en respect voor diversiteit een belangrijke 
rol spelen. Zij ontlenen hun zelfrespect in sterkere 
mate aan creatieve activiteiten. Het is dus niet werk 
alszodanig, maar wat mensen doen tijdens het werk 
- in het bedrijf, vereniging, thuis of waar dan ook 
wat het zelfrespect bepaalt. 24 Tegen die achter
grond bezien wint het basisinkomen aan politieke 
relevantie. 

Bij de invoering van een basisinkomen blijven 
uiteraard vele vragen open, waaronder de 
financiering. 25 Ik noem twee problemen. Ten eer
ste kan het basisinkomen als 'afkoopsom ' fungeren. 
Hebben mensen eenmaal de beschikking over een 
basisinkomen dan worden ze te weinig geprikkeld 
te participeren of te studeren, en schikken zich in 
een geïsoleerde positie. Het lijkt echter niet aanne
melijk dat het basisinkomen zo hoog zal uitvallen 
dat de ontvangers zich tevreden stellen met mini
maal comfort. Niettemin blijven naast het basisin
komen allerlei aanvullende regelingen nodig om 
kansarmen tot participatie te bewegen en bij de 
samenleving te betrekken (omscholing; startsubsi
dies; werkgarantie-plaatsen; gezinsondersteuning). 
Isolement dienen we te voorkomen. Ik geloof dan 
ook niet in een eenvoudig en doorzichtig stelsel van 
sociale zekerheid dat veelliberale voorstanders van 
het basisinkomen voor ogen staat. 

Ten tweede zal een basisinkomen geen grote bij
drage kunnen leveren om de kloof tussen hoog 
gewaardeerde kwaliteitsbanen en (doorgaans) laag 
gewaardeerde onbetaalde bezigheden te dichten. 
Daarom blijven arbeidsverdeling, arbeidstijdver
korting en verlofregelingen onverkort van belang. 
Alleen op die manier kunnen openingen worden 
geforceerd in het bastion van voltijdse luxe-banen. 

Besluit 
Op grond van hun opvatting van 'voor wat, hoort 
wat' menen (klassieke) sociaal-democraten dat 
baanlozen die kunnen werken maar zich niet 

24. Lane, ibid, p. 31 2. 
25. Zie voor 
financieringsmogeHjkheden : Jan Jaap 
Heij e .a. Basisinkomen in drievoud, 
Amsterdam: Het Spinhuis, 1993; Oick 
Pels en Robert J. van der Veen . Het 

beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt geen uit
kering verdienen. Ze vrezen dat bijstandontvangers 
ten onrechte meeëten uit de staatsruif en achten 
allerlei toetsen en controles noodzakelijk om hen te 
disciplineren. In termen van Vos: het gaat erom 
'vermeend parasitisme direct af te straffen zodra het 
de kop opsteekt'. Degenen die zich om wat voor 
reden dan ook niet 'verdienstelijk' willen maken 
zoals sociaal-democraten dat graag zien, een kind 
opvoeden bijvoorbeeld, mogen kennelijk verne
derd worden. 

Het zou sociaal-democraten sieren als zij breken 
met deze onbeschaafde opvatting. Onmachtigenen 
kwetsbaren hebben geen onderhandelingsmacht en 
zijn potentieel makkelijk te dwingen. Het zou 
immoreel zijn het risico van deze exploitatie te 
tolereren. · 

We zijn toe aan een ander basisstelsel waarin 
burgerschap het uitgangspunt is van rechten en 
plichten, niet de bereidheid tot betaalde arbeid. 
Terwijl burgerschap duidt op het lidmaatschap van 
een democratische gemeenschap, behoort arbeid 
tot het domein van de markt. Arbeid is een particu
lier contract; in ruil voor je inspanningen krijg je 
loon uitbetaald. Het zou dan ook onjuist zijn om 
burgerschapsrechten afhankelijk te maken van de 
wijze waarop werknemers particuliere contracten 
afsluiten. Dalrrendorf merkt daar over op: 
'Burgerschapsrechten zijn in principe niet voor
waardelijk, maar categorisch. Wat burgerschap 
biedt hangt niet af van de bereidheid van mensen 
om een prijs te betalen in het particuliere domein. 
Burgerschap kan niet worden verhandeld' . 2 6 

Het gaat er niet om of burgers al dan niet een 
uitkering verdienen, maar of ze gevrijwaard zijn 
van behoeftigheid en vernedering, en in de gelegen
heid zijn hun positie te verbeteren. Met een 
onvoorwaardelijk basisinkomen gaat de klassiek 
sociaal-democratisch visie op solidariteit als even
wicht van inkomensrecht en arbeidsplicht dus tel
oor. Dat hoeven we niet te betreuren. In een 
moderne democratie vormt het verminderen van 
dwang en vernedering een meer solide basis voor 
solidariteit. 

basisinkomen. Sluitstuk van de verzorainas
staat?, Amsterdam: Van Gennep, 1995. 
26 . Ralf Dahrendorf, The Modern Socio/ 
Co'!ftict, Londen: Weidenfeld and 
Nicholson, 1988 , p . 34· 
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